


Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei:

Iranian President Hassan Rouhani

Imam Khomeini, the founder of the 
Islamic Revolution: 

هنر ديني، هنري اســت كــه بتواند 
مجســم كننده و ارائه كننده آرمان هاي 
دين اسالم باشــد. اين آرمان ها همان 
چيزهاي اســت كه ســعادت، حقوق 
معنوي، اعتال، تقوا و پرهيزگاري انسان و 

عدالت جامعه انساني را تأمين مي كند.

مقام معظم رهبري
حضرت آيت اهلل خامنه اي )مّد ظله العالی(

دولت بايد در فرهنگ سياســتگذار 
باشــد و نظارت و حمايت كند. اولين 
حمايتش شفافيت مقررات و فضای 
امن در جامعه اســت اما بايد كار را به 
صاحبان اصلی اش يعنی اصحاب هنر 

واگذار كنيم.

رئيس جمهور اسالمی ايران
دكتر حسن روحانی 

هنر در عرفان اسالمي ترسيم روشن 
عدالت، شــرافت، انصاف و تجسم 
تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت 

و پول است.

بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 
حضرت امام خميني)ره(

Religious art is the one 
which represents and em-
bodies the aspirations of 
Islam. These aspirations 
will guarantee prosperity, 
intellectual rights, exalta-
tion, virtue and piety for 
humans, and justice for 
society.

Government should make 
policies in, supervise and 
support culture. Its first 
support will be the trans-
parency of regulations and 
provision of a calm atmo-
sphere in the society. How-
ever, we have to hand over 
the job to itsreal possess-
ors who are the artists. 

In Islamic mysticism, art is 
a vivid explanation of jus-
tice, nobility and equity, as 
well as the visualization of 
afflictions of those disfa-
vored by power and mon-
ey.
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Catalog of the 32nd Fadjr International Theater Festival
کتاب سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
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Culture and Islamic 
Guidance Minister Ali 
Jannati's message to the 
32nd Fadjr International 
Theater Festival:

پیام  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
به سی و دومین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر

جشــنواره بين المللی تئاتر فجر در آستانه سی  و  پنجمين سالگرد پيروزی 
انقالب شكوهمند اســالمی، محملی برای انديشمندان و فرهيختگان هنر 
نمايش اســت تا با حفظ ميراث تئاتر متعهد و ارزشمند ايران و نيز پی ريزی 
فرهنگی نوين و با اتكا به ظرفيت های ادبی و هنری ايران  زمين، آثاری باشكوه 
و درخشان خلق كنند. بی ترديد دولت تدبير و اميد در پی تأمين شرايط بهتر 
برای بالندگی و توسعه هنر، به عنوان مهم ترين عامل رشد شخصيت انسانی و 
تكامل اجتماعی است. در اين ميان تئاتر جايگاه ويژه ای دارد، چراكه هنر تئاتر 

تجربه ای جمعی است و از اين رو تاثير آن بسامد گسترده ای در جامعه دارد.
آنچه كه در نمايش به عنوان شــيوه و ســبک زندگی ارائه می شود، به طور 
مستقيم در جامعه فرو می نشيند و تماشاگر تئاتر آنچه در زندگی شخصيت 
نمايشــی ديده و مورد پسندش واقع شده، در زندگی شخصی خود نيز وارد 
می كند. عالوه بر اين، نمايش، همچون هر فعاليت اجتماعی ديگری، بر پايه 
زمينه های اجتماعی موجود پديدار می شــود. مهم ترين زمينه اجتماعِی 
جامعه ای پويا و رو به رشد، نياز به نقد تضادها و كژی های خويش است. بنابراين 
تئاتر همان گونه كه در قامت هنری دانش گستر، به مدد ذهن خالق هنرمند، 
صورت نمايشِی با شــكوه و با نگاهی زيباشناسانه به خود می گيرد، در مقام 
پااليش گری قدرتمند، می تواند نابه سامانی ها را بنماياند و در نتيجه پلشتی ها 
را بزدايد. پس ناروا نيست كه تئاتر را چراغی بدانيم در دست فرزانگان كه در راه 
راستين جامعه خويش، به جنگ ظلمت می روند. چنين كاركردی در مناسک 
و آيين های نمايشی كهن سرزمينمان ريشه دارد؛ به طور مثال در تعزيه، كه 
با نمايشی كردن مفاهيمی متعالی، مبارزه مقدس خير و شر را متجلی می كند 
و بر حقانيت نور بر ظلمت صحه می گذارد. شكی نيست كه هنرمندان خالق 
و فرهيخته تئاتر امروز ايران نيز، با آفريدن آثاری باكيفيت و پرمعنا، فرهنگ 
و هنر غنی ايران اسالمی را در اين آينه منعكس می كنند و با سالح نيرومند 
تئاتر، جامعه را از ناراســتی مصون نگه می دارند.                                از خداوند متعال 

خواستاريم تا در اين راه، توفيق همراهی با اهالی هنر را داشته باشيم.
علي جنتي
وزير فرهنگ و  ارشاداسالمي

characters.
Furthermore, like any other social activity, drama 
is based on the existing social context. The best dy-
namic and progressive social context is the need for 
criticizing one’s own conflicts and deficits. Theater as 
a knowledge-based art can be presented through mag-
nificent performances with an aesthetic look, and at 
the same time it can help remove malfunctions and 
deficits. Thus, one can consider theater as a light in 
the hands of the wise who struggle against darkness. 
Such function is rooted in the rituals of our ancient 
country. For instance, Ta’zieh (Ashura Passion Play) per-
formance dramatizes sublime concepts in depiction of 
the struggle between good and evil. There is no doubt 
that the creative and educated contemporary theater 
artists will reflect rich art and culture of the Islamic 
Iran in their high quality works. We wish God will help 
us succeed in accompanying them.

On the threshold of the 35th anniversary of the 1979 
Islamic Revolution, the Fadjr International Theater Fes-
tival provides an opportunity for theater scholars and 
experts to create brilliant works based on Iran’s literary 
and artistic potentials, and with the aim of preserving 
the valuable Iranian theater heritage.
The government of prudence and hope, for sure tries 
to provide a better condition for promotion of arts as 
the most significant factor in human character and so-
cial development. Theater has a special status in this 
regard, for the art of theater is a collective experience 
and has comprehensive effect on the society.
What is presented in drama as the life style directly af-
fects the society, and the audience implements in their 
personal life what they most admired in the lives of 
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A message from Ali 
Moradkhani, deputy 
culture and Islamic 
guidance minister 
for artistic affairs

Establishment of the government of prudence and 
hope in line with religious democracy as the great gift 
of the 1979 Islamic Revolution is indicative of the influ-
ential role of public awareness.
Bright, analytic and prospective minds can help pass 
through momentous historical and social bottlenecks 
with the least cost. Art as the generating force behind 
thought and the most significant element for illuminat-
ing the society will be always in the spotlight for the 
authorities to take a great deal of pride in their cultural 
background.
In the meantime, theater as one of the most popular 
and influential arts, has a heavy responsibility, for it can 
help the audience gain a reasonable and logical analysis 
in their encounters with social events and even their 
personal life. This requires the elitist and public culture 
to get closer. 
Art enthusiasts are increasing, and the behavior of the 
theater towards becoming more public ensures that ev-
eryone can access the culture. Accordingly, taking into 
consideration the taste of the audience, who is not just 
about a transient entertainment, will lead to qualita-

tive progress in theater. 
Undoubtedly, art directors shoulder to shoulder with 
artists endeavor to promote Iran’s arts and culture. The 
32nd Fadjr International Theater Festival is a proper ven-
ue for the beginning of the government’s interactions 
with artists. And, we open the gala with such hope. 
I would like to appreciate the efforts of my colleagues 
and the organizers of the festival. I also thank the direc-
tor of Kish Free Zone Organization for their assistance, 
and hope God gives them success in realization of such 
prestigious artistic moves.   

استقرار دولت تدبير و اميد در ســايه مردم ساالری دينی كه ارمغان 
سترگ انقالب اسالمی اســت، مبين نقش تاثيرگذار و سرنوشت ساز 
آگاهی عمومی است. اذهان روشن، تحليل گر و آينده نگر جامعه، گذر 
از گردنه های خطير تاريخی و اجتماعی را با كم ترين هزينه به ظهور می 
رساند و توجه به هنر، به عنوان مولد، محرک انديشه و مهم ترين ركن 
آگاهی بخشــی جامعه، همواره در مركز توجه دولتی خواهد بود كه به 

فرهنگی بودن خود مفتخر باشد.
در اين ميان تئاتر به عنوان يكــی از هنرهای پرمخاطب  و تاثيرگذار، 
مسئوليتی سنگين بر دوش دارد، چراكه می تواند تماشاگر را در مواجه 
با رويدادهای اجتماعی و حتی زندگی فردی اش او را صاحب تحليل و 
خوانشــی عقالنی و منطقی از پيرامونش كند، تا در مواجهه هر روزه با 

رويدادها به آگاهی بيش تری مجهز باشد.
 الزمه اين امر نزديكی بيش تر فرهنگ نخبه گرا و فرهنگ مردمی است 
كه بی شــک هنرمندان اين عرصه بر لزوم تعامل و نزديكی نخبگان و 

عامه مردم آگاهی داشته و توجه ويژه ای نيز دارند.
 مخاطبان آثار هنری گروهی ســيال و در حال حركت و در دوره های 
زمانی مختلف تربيت  شــده و شكل می گيرند. البته اين رفتار تئاتر به 
سوی مردمی تر شدن حركت می كند و دستيابی همگان به فرهنگ را 

تضمين و ايجاد فرهيختگی می كند.
 بر اين اساس توجه به سليقه تماشاگر دانای تئاتر، كه در پی سرگرمی 
گذرا نيست، در يک رابطه دوســويه پويا به رشد كيفی هنر تئاتر نيز 

كمک می كند. 
بی ترديد مديران فرهنگی نيز در كنــار هنرمندان و پا به پای آنان در 

پیام معاون امور هنری

راه اعتالی فرهنگ و هنــر ايران زمين گام برمی دارند و با تمام توان و 
بضاعت خود، راه را برای فعاليت انديشمندان و اصحاب فرهنگ و هنر 

هموارتر می كنند. 
سی  و  دومين جشــنواره بين المللی تئاتر فجر به عنوان گامی در اين 
همراهی، جايگاه مناســبی برای آغاز روند تعامل دولت با هنرمندان 

ارجمند عرصه تئاتر است. 
و با اين اميد، امروز به آغاز اين رويداد ارجمند می نشــينيم. الزم می 
دانم ســپاس خويش را از كليه دست اندركاران و همكاران گرامی، كه 
در پديد آمدن اين جشنواره نقش داشتند، تقديم حضورشان دارم و 
همچنين از مديريت محترم سازمان منطقه آزاد نيز و همكاران گرامی 
شان كه انجام حركت آغازين را درک كردند، تشكر و قدردانی نمايم و 
موفقيت همه اين عزيزان را در تداوم همكاری با اين گونه حركت های 

مهم هنری از خداوند بزرگ خواستارم.
علی مراد خانی
معاون وزيردر امور هنری
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ing on the zenith of hope and faith, inside 
and outside the country.
Today, the blossoming of the dawn of the 
1979 Islamic Revolution marks a Norouz (New 
Year) for Iranian theater. Six provinces are 
hosting the gala. Artists in these provinces, 
bring life to stage with a variety of local and 
general motifs. 
Now, that knowledge and art is prevailing, 
theater depicts our identity and existence. 
Concurrent with the 32nd Fadjr Interna-
tional Theater Festival, we gain energy from 
public participation, since the secret behind 
the persistence of the art of theater is in its 
reception by audience and artists. Finally, I 
would like to appreciate the efforts of the 
organizers of the festival. 

A message from Hos-
sein Taheri, Director 
general of the Per-
forming Arts Center

پیام  مدیرکل هنرهای نمایشی 
مشق نوشته های دانشگاهی تا صحنه آزمودگان و ديرساالن هنرمنِد 
وطن، و هم هنرمندانــی از بيروِن مرزهای ميهن، با دغدغه هايی از 
جنس امروز و رنگ نقشــی از ديروز، و قطره قطره انسان هايی كه 
به چنگ می كشــند فردا را برای فهميدن و درنورديدن؛ در گريز از 
ديروِز ديجور، سرمســت از تجربه های نو و ايستاده بر بلندای اميد 

و ايمان.
امروز كه شكوفه های عيد در فجِر انقالب اسالمی ايران جوانه زده، 
جشن برپاست، و نوروِز تئاتر را امسال، به نمايندگی جغرافيای وطن، 
شش استان آذين بســته اند، و متكثر از ساليق گونه گون، همگی 
يک عشــق را نمايندگی می كنند. هنرمند مردان و زناِن پُر نشاط و 
سرشار از اميد، امروز، بود و هسِت زندگِی را به صحنه می آورند، تا 
غنچة فردا را بشكفند در اين جا و هر كجای جهان. صحنه گردانان، با 
گستره ای از مضامين متنوِع عام و بومی، هماره در كاِر خلق اند تا كه 
در جاِن خلق، خوش بنشانند، بايسته و شايسته. حاال كه معرفت و 
هنر، آهنِگ زندگی و زمانة ماست، و ماِم وطن، ساحِت اقتدارمان، و 
قنوِت عبوديت، كرانة وجودی مان، باليدن دارد كه تئاتر، هويت مان 

را نقش زند و نمايش، غريو بودن مان باشد. 
اينک كه ســی و دومين جشن واره بين المللی تئاتر فجر در منظر و 
پيش گاه شماست، بدانيد كه به نََفس يكايِک شما مردم، سرزنده ايم، 
و پُر فروغ می شــويم از طالی حضور شما تماشاگراِن فرهيخته. در 
اين نوروِز تئاتر و غنچه باران عشق، به سهم خود، به همة هنرمنداِن 
حاضر و دســت اندركاراِن موثر در رقم زدن ايــن رويداِد كم نظير 
هنری، خداقوت می گويم و دسِت همكاری همة هنرمنداِن غايب را 
به گرمی می فشارم؛ چرا كه رمِز ماندگاری اين هنر در گروی حضور 
همة آحاد هنرمندان و راِز مانايــی آن در نََفِس جان بخش يكايِک 

مردم است. َساَلٌم ِهَي َحتَّی َمْطَلِع الَْفْجر. ايدون باد.
حسين طاهری
مديركل هنرهای نمايشی

به نام حضرت دوست، كه هرچه هست، از اوست
تئاتِر زندگی و نمايِش حيات، در بهــاِر فجر، آغازی دگرباره يافته 
است، تا صحنه، شاهِد تالشی دمادم و اميدی تازه باشد؛ اميدی كه 
از واحه های تأمل تا افالِک عروج، ضرب آهنگی نشاط انگيز و نوايی 

روح آفزا دارد. 
در صحيفة زندگی، ســی و دومين جشنوارة بين المللی تئاتر فجر 
باليدن می گيرد و خود را به تماشــا می گذارد، در جغرافيای رنگ 
رنگ ايران، برای بودن، ماندن و شــدن؛ از نجوای هبوط تا همهمة 
حضور و از ثانيه های نقش تــا كرانه های عرش، با جان مايه هايی از 

خود تا ابديت. 
صحنــه رنگ می گيــرد از نــور و از نمايش،  از جوانــاِن خالق و 

In the Name of God, the origin of all exis-
tence
The theater of life, and performance of exis-
tence in the spring of Fadjr (Dawn) is starting 
again to prepare the stage for consistent ef-
forts and new hope; a hope from thought to 
sublimation with a vibrant rhythm and tone. 
The 32nd Fadjr International Theater Festival 
is being held nationwide. The stage has be-
come colorful by light and performance, by 
creative youths and academia as well as by 
veteran experienced artists, who are stand-
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A Message From Qad-
er Ashena secretary 
of the fstival

پیام دبیر جشنواره
           اينک در آســتانه ی ســی و پنجمين بهار اعجاز گونه ی انقالب 
اسالمی، جای كمترين ترديد نيست كه منشور فرهنگی اين نهضت 
عظيم آئينی، برای تدوين و اجرای فعاليت های متنوع هنری، بسان 
حقيقت بلند اين انقالب كه جوهــره و فروغش را از رهاورد پيامبر 
خاتم )ص( و سيره بنيانگذار نظامش گرفته است؛ مولفه های روشن 

و درخشان دارد چراكه: 
آفتاب آمد دليل آفتاب 

           در زالل نورانی اين منشــور، هنر تئاتر نيز بی گمان، جامع تر و 
پوياتر از ساير همگان، روح تعالی بخش مسير اصيل خود را درحال 
و هوای شــكفتن تو امان فكر و احساس و عاطفه و ايمان، در سی و 
دومين دوره برگزاری جشــنواره بين المللی خود، به تجربه و مرور 
رفته و برآنست كه برآمد انديشه گانی و محتوايی آثار به صحنه آمده 
اش، در ساحت وفاداری به اين مرامنامه و باروری آرمان های اوليه ی 

انقالبش برای تعالی انسان و دغدغه های اولبه نمايش درآيد.
          حضور آثارنمايش از كشــورهای ديگر جهان، با مرام و مسلكی 
متفاوت اما مشترک در مبانی انسانی نيز، خود تائيدی برمشاركت 

در اين چشم انداز و پذيرش اصالت و شايستگی اين مولفه هاست.
مولفه هايی كه با نمايش متكثر ســليقه های متنوع قومی، فكری و 
شيوه ی هنری از سراســر اين خاک پهناور، رنگ و طراوتی بيشتر 

گرفته است .
طراوتی كه قوام خود رادر بهره مندی گســترده تر از متونی ديده 
اســت كه ريشــه در مجموعه ی ميراث غنی ادبيات و آموزه های 

فرهمند زيست فردی و اجتماعی ايرانی دارند. 
آن هم در سايه ســار اميدی كه تداوم و پيوستگی خود را در حضور 
وسيع هنرمندان جوان و برومندی می بينيد كه فروتنانه در مكتب 

پيشكسوتان توانمند و به تجربت نشسته ی خود، رشد و خالقيت و 
روز آمدی را ديدار كرده اند، چه آنانی كه زانوی فراگيری روياروی 
بر صحنه ها زده اند و چه آنانی كه از جاری آموزش های دانشگاهی 
و نوين، در اين نوبت جشنواره بسيار قد كشيده و حضوری متفاوت 

تر از قبل دارند . 
         جمــع اتفاقات قابــل اعتنای اين دوره، حاصــل بهره گيری از 
تجربيات دوره های پيشين، لحاظ نقطه نظرات كارشناسان و برآمد 
خرد جمعی و خلوص عمومی حاضر در متن تئاتر امروز ايران است 
و حضور اميد بخش اهالی هنر شريف نمايش كه بايستی نشانه ها و 
مصاديق آن را در روزهای پر تحرک اين جشنواره، برتماشا ايستاد. 

اين همه گفتيم و ليک اندر بسيج
                                                                          بی عنايات خدا هيچم، هيچ 

قادر آشنا
دبير جشنواره

In the Name of God
An important element indicating that the-
ater, in comparison to other art branches, is 
more compatible with human individual and 
social life is that theater stage is the arena of 
conflicts, relations as well as human mental 
and behavioral challenges.
Challenges that according to human con-
cerns in different periods, have had differ-
ent depths and realms; the most influential 
of which are ritual and traditional realms of 
each culture and ethnicity. As if national the-
ater is a symbol of this.
In other words, rituals and theater are 
two sides of the same coin, credited with 

thoughts and spiritual aspirations of each na-
tion, and manifested in their ritual and tradi-
tional plays. 
Ritual plays finds their true essence in hu-
man beliefs and values that free him from all 
bonds, a reality which is rooted in altruism as 
well as in seeking justice and erudition. 
I appreciate the efforts my colleagues in or-
ganizing the 16th International Ritual-Tradi-
tional Theater, and wish that Iranian theater 
will prosper.
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متولد1353مالير،دارای کارشناســی ارشدکارگردانی تئاتر از دانشگاه تربيت مدرس است. وی نويسنده وکارگردان 
خيشخانه، پنهان خانه پنج در، اهل قبور، تکيه ملت، بيداری خانه نسوان، رژيسورها نمی ميرند، مضحکه شبيه قتل 
و...است. او رياســت کانون کارگردانان خانه تئاتر را درسال1386به عهده گرفت.بارها موفق به دريافت جوايز متعدد 

ازجشنواره های مختلف شده است. 
Kiani is a writer and director. He holds an MA in theater from Tarbiat Mo-
darres (Teacher’s Training) University. Some of his works include: ‘Awaken-
ing of the House of Women’, ‘Mockery Similar to Murder’.

نويسنده، پژوهشگر، مترجم، مدرس درسال 1339در شهر شيراز به دنيا آمد. وی دارای دکتری تئاتر و فيلم ازدانشگاه 
بيرمنگام يانگ آمريکاست. او عضو هيات علمی دانشگاه تهران و مسئول معاونت موسسه مطالعات آمريکای شمالی و 

اروپا است. همچنين مقاالت متعددی درباره سينما و تئاتر در مجالت علمی و پژوهشی به چاپ رسانده است.
Qahremani is a writer, translator and university instructor. He holds a PhD 
in movie and theater from The University of Birmingham. He is a member 
of the scientific board of Tehran University.

)عضو هيات انتخاب آثار بخش خيابانی و هيات داوران بخش مرور(
نويســنده، مترجم و کارگردان متولد1331ســنندج و دارای مدرک دکتری نمايش ازدانشگاه سوربن 
پاريس است. صادقی يکی از پيشکســوتان عرصه تئاتر است. وی نويسنده و کارگردان نمايشنامه های 

سی مرغ- سيمرغ، يادش بخيرمابرديم، زنان صبرا-مردان شتيال، خط عشق و...  بوده است. 
(A member of the selection board of the Street Theater and Review sec-
tions)Sadeqi holds a PhD in performance from Paris Sorbonne University. He 
is a vanguard of contemporary theater in Iran. 'Medea', 'Sahouri' and 'Mad 
Tiger' are among his works.

مدرس، پژوهشگر، نويسنده متولد1333تهران است. وی عضو هيات علمی دانشگاه تهران دارای دکتری درام تطبيقی از 
دانشگاه اسلونروژ است. همچنين مسئوليت دبيربخش تئاترفصلنامه هنر ،برنامه ريزجشنواره بانوان و.... را برعهده داشته 

ودارد. طی اين سالها در کسوت داور جشنواره های بين المللی حضوری پرنگ داشته است.
Zahedi is a researcher and university instructor. She holds a PhD in com-
parative drama from The University of Oslo. 

)عضو هيات انتخاب آثار بخش خيابانی و داور بخش مرور( 
طراح صحنه و لباس، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه متولد1326تهران است. وی در رشته نمايش 
از دانشــگاه آســتين فارغ التحصيل شــده ودرحال حاضرعضو هيات علمی دانشگاه هنرتهران است. 
بزرگمهر نويســندگی ومترجمی آثاری همچون نمايش وفنون نمايشی، هنرنمايش باآموزش تئاتر، 

تئاترخيابانی، تاريخ لباس ،نان وعروسک  و... را در پرونده کاری خود دارد. 
(A member of the selection board of the Street Theater and Review sec-
tions)Bozorgmehr is a university instructor, researcher, translator and 
set & costume designer. She is a scientific board member of Tehran Art 
University. "History of costume", "Bread and Doll" are among her works. 

)عضو هيات انتخاب طرح  و بخش خيابانی(
کارگــردان، بازيگر، نمايشــنامه نويس، طراح صحنه، طراح حرکت، طراح پوســتر وبروشــور، مدرس تئاتر 
متولد1346آبادان، دارای کارشناســی هنرهای نمايشــی ودرجه 3هنری)کارگردانی( است. اوکارگردانی، 

نويسندگی، بازيگری، طراحی پوستر و بروشور ونور بيش از50 اثرنمايشی و... رادر پرونده کاری خود دارد.
(A member of the selection board of the Street Theater Section)
Born in 1967 in Abadan, he is a director, actor, playwright, set designer and 
theater instructor. Noshir holds a BA in performing arts. Some of his works 
are: 'Eco', 'Uprising Against Body Servitude', 'Sound', 'Wound Trilogy'.

Selection Board of the 
32nd Fadjr International 

Theater Festival

Selection Board of the 
32nd Fadjr International 
Theater Festival

هیات انتخاب و داوری سی و 
دومین جشنواره تئاتر فجر

هیات انتخاب و داوری سی و 
دومین جشنواره تئاتر فجر

Selection Board of 
the New Genera-

tion and Perspec-
tive Sections

Selection Board of 
the Street Theater 
Section

 هیات انتخاب آثار بخش 
نسل نو و چشم انداز
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 آثار بخش خیابانی

Mohammad Bagher 
Qahremani

Qotbeddin Sadeqi

Farindokht Zahedi

Shirin Bozorgmehr

Shahram Noshir

Hossein Kiani
 حسين كيانی

محمد باقر قهرمانی

قطب الدين صادقی

فريندخت زاهدی

شيرين بزرگمهر

شهرام نوشير



9 The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

او عکاسی را در سال1350به عنوان سرگرمی آغازکرد. وی عضو هيئت داوری عکس جشنواره سينمای 
جوان در دهه60 ،دبيرجشنواره عکسهای شهر آسمان درسالهای 1391و 1392بوده است. وی همچنين 

عضو انجمن عکاسان امريکا، انجمن بين المللی عکاسان آزاد و انجمن عکاسان تئاتر ايران است. 
He began photography from 1971. He was a jury member of the Youth 
Cinema Photo Festival in 60 decade. He is a member of the Photographic 
Society of America.

مدرس دانشگاه در رشــته عکاسی، دانش آموخته پژوهش هنر از دانشــگاه هنر تهران و دانشجوی 
دکتری عکاسی در دانشــگاه jan evangelista purkynاست. او جوايز متعددی همچون جايزه 
سه عکاس برتر يک دهه عکاسی تئاتر ايران درسال1381،دو دوره»عکاس تئاتر«از انجمن منتقدان 
تئاتر خانه تئاتر و همچنين حضور درفســتيوال های متعدد عکاســی هنری در کشورهای مختلف 

همچون آلمان، اتريش، فرانسه، تدريس عکاسی درکشور اتريش و... را درپرونده کای خود دارد.
Mohammadi is a university instructor in photography. She has been 
awarded among the best photographers of a decade of Iranian theater 
photography in 2001. 

تصويرساز وگرافيســت متولد1352تهران است. او طراحی گرافيک را ازســال 1369 آغازکرد. وی عضو 
هيات موســس انجمن طراحان پوستر تئاتر، عضو هيات موسس انجمن طراحان پوسترتئاتر،رئيس هيات 
مديره انجمن طراحان پوســتر تئاتر و... اســت. او همکاری با ناشــران، نمايشــگاهها و نشريات به عنوان 
گرافيست، برگزيده وتقدير شده درجشنواره های متعددی و بين المللی و... را در پرونده کاری خود دارد. 

Esmi is an illustrator and graphic designer. He began graphic in 1990. He 
is a chairman and member of the Founding Board of the Theater Poster 
Designers’ Society.

عــکاس تخصصی حــوزه نمايش، عضو انجمن ملی عکاســان ايــران ،عضو انجمن عکاســان خانه 
تئاتر،عضــو هيئت مديره انجمن عکاســان خانه تئاترايران،سرپرســت گروه نمايشــی بدن ديوانه 
ازسال1388تاسال1390،سرپرست گروه عکاسان تئاتر ميزانسن، عکاس جشنواره های فجر، بانوان، 
عاشورايی،آئينی سنتی، تئاتر و موسيقی اروپا،تئاتر بين المللی ارمنستان، تئاتر مقاومت و دبير عکس 

کاتالوگ جشنواره تئاتر عاشورايی، تئاتر عروسکی،بانوان و.... بوده است. 
He was an expert photographer in bureau performance, a member of 
Iran national photographers' society, Theater House Photographers' Soci-
ety and Directors Board of Theater House Photographers' Society.

تصويرســاز وگرافيست، مدرس، نويسنده دارای مدرک کارشناســی گرافيک از دانشگاه تهران است. 
وی مدير هنری بيش از1000شــماره مجالت بوده و مديريت هنری فصلنامه تئاتردرســال1355، 
تصويرســازی کتاب های کودک ونوجوان از جمله داســتان ناتمام، کتاب پيامبران، يک جلوس تا بی 
نهايت صفر و...همچنين تصويرسازی مجالت تماشــا، سروش، باران، رشد و.. را در پرونده کاری خود 

دارد. 
Moshiri is a university instructor, writer, illustrator and graphic designer. 
She has a BA in graphics from Tehran University. She was an artistic direc-
tor of more than 1000 numbers of magazines.

گرافيســت، نويسنده،مترجم، مدرس متولد1346ســنقر،دارای مدرک کارشناسی گرافيک از دانشگاه 
تهران و عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافيک است. وی عضو هيات داوران بخش گرافيک نهمين 
جشــنواره مطبوعات، ستادبرگزاری نمايشگاه پوسترهای تجربی طراحان گرافيک ايران درسال 1379، 
مديريت آتليه گرافيک شــرکت مطبوعاتی سوره و...همچنين طراح گرافيک برخی شماره های نشرياتی 

همچون مطالعات ملی، پيک خاور،ندای حق و... بوده است. 
He is a university instructor, translator, writer and graphic designer. He has 
a BA in graphic from Tehran University. He is an official member of Graphic 
Designers’ Association. 
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 بازيگرســينما وتئاتر،کارگــردان، فيلمنامه  نويس، مــدرس ومترجم متولــد 1329تهران، دارای 
کارشناسی ارشدمطالعات هنرهای نمايشی از دانشگاه ســوربن پاريس وکارشناسی ارشدتخصصی 
زبان شناسی از مؤسســه مطالعات علوم انسانی پاريس است. وی در سال1343فعاليت هنری خود را 
آغاز کرد. او همزمان باشــروع فعاليت مطبوعاتی اش درسال 1348نمايشنامه های بزرگ دنيا را نيز 

ترجمه کرد. مؤدبيان مدرس دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد، دانشکده صداوسيما است. 
Born in 1950, he has been active in theater since 1964.He is a graduate of 
theater from Sorbonne University inParis. 'A Midsummer Night's Dream' is 
among his works.

نويسنده،کارگردان، مدرس دانشگاه متولد 1329کرمانشــاه، دارای دکتری تخصصی تئاتر از دانشگاه 
سوربن است. وی عضو هيات علمی دانشکده هنر، هيات علمی مدعو دانشکده سينما تئاتر، هيات علمی 
مدعو دانشــکده هنرهای زيبا، مدير گروه کارگردانی تئاتردانشــکده تربيت مدرس، سردبير فصلنامه 
پژوهشی- تخصص هنر دوره اول درسال1379، ســردبير فصلنامه پژوهشی)تخصصی تئاتر( اداره کل 
هنرهای نمايشــی دو سال پياپی 1383تا1385، دبيربخش سمينارهای پژوهش تئاتر خانه هنرمندان 

ايران1385و....بوده است.  
Khaki is a university instructor, director and writer. He holds a PhD in the-
ater from the Sorbonne University. He is a member of the scientific board 
of the Art University.

نويســنده،کارگردان، منتقد، متولد 1364 قم، دارای کارشناسی ارشــدکارگردانی دانشگاه تهران است. 
وی ازســال1384فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغازکرد. وی بازيگر نمايشــهای الفبای ضربه ها، مکبث، 
مناســک آئينی تاديب و تربيت و.. نويســندگی مقاالت بررســی جلوه های رمانتيسيسم درنمايشنامه 
های محموداســتاد محمد،من يک سردرآفتابم)هملت و روشــنگری امانوئل کانت(، بررسی خشونت در 
نمايشنامه دايی وانيا آنتوان چخوف، نقد وتحليل نمايشنامه پينوکيو اثر استفانو بنين و...رادر پرونده کاری 
خود دارد. برنده جايزه اول کارگردانی از جشنواره فجر بخش تئاتر دانشگاهی به خاطر اجرای نمايش چن 

چی بوده است.
Nazer is reviewer, director and writer. He holds a MA in directing from Teh-
ran University. He began his theater activities in 2005. He played in 'Hits' 
Alphabet' and 'Macbeth '.

بازيگر و کارگردان متولد1324تهران، دارای کارشناســی ارشدکارگردانی تئاتر از دانشگاه کارديف) 
انگلستان( و نشان درجه يک هنری ازشورای ارزشيابی هنرمندان کشوراست. او بازی درنمايش هايی 
همچون آميزقلمدون، بنگاه تئاترال، بازرس، باغ شــب نمای ما و.. وسريال های اميرکبير، وزيرمختار، 
ســنگ وشيشــه، درپناه تو، درقلب من، اجاره نشــين ها، و...را درپرونده کاری خود دارد. همچنين 
مديرعامل خانه تئاتر از بدو تاســيس تاکنــون، عضوهيات مديره و دبير انجمن بازيگران ســينما و... 

است. 
Rad is director and player. He holds a MA in theater directing from Cardiff 
University. He was presented with an honorary degree in arts from Art-
ists’ Evaluation Council. ‘Inspector’ is one of his works.

نويسنده، مترجم،کارگردان، بازيگر، پژوهشــگر تئاتر در سال1336به دنيا آمد. وی دارای دکتری تئاتر 
از دانشــگاه کانزاس آمريکا و عضوهيات علمی دانشــگاه تربيت مدرس است. او کارگردانی نمايش های 
زنان تراوا، محاکمه ژاندارک، ويتســک، آوازه خوان طاس، دايی وانيا، ژوليوس ســزار، خدا درآلتوناحرف 
می زند، ســوء تفاهم و همچنين جايزه اول کارگردانی کانون ملی منتقدان تئاتردرسال1376، برگزاری 

کارگاههای بازيگری و کارگردانی درسراسر ايران، آلمان و امريکا و....را د رپرونده کاری خود دارد. 
Delkhah is a graduate of theater from US Kansas University. He has directed 
plays such as ‘Uncle Vanya’, and ‘Seagull’. 
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بازيگر، مدرس، منتقد متولد 1345شهرکرمانشاه، دارای کارشناسی ارشدادبيات نمايشی ازدانشگاه 
هنر است.وی فعاليت خود را در ســال1356آغازکرد. او همچنين با مجالت تخصصی تئاتر از جمله 
نمايش، صحنه، هنرهای نمايشــی، پرونده تئاتر،کاتالوگ وبولتن های روزانه جشــنواره تئاتر فجر، 

آئينی و سنتی و.. همکاری داشته و داور و بازبين جشنواره های مختلف کشوربوده است.

)عضو هيات انتخاب متون بخش نسل نو و چشم انداز و متون بخش نمايشنامه نويسی(
نويسنده، بازيگر، پژوهشگر و اســتاد دانشگاه متولد 1338و دانش آموخته مقطع دکتری ازدانشگاه 
تهران اســت وسال ها دردانشگاه، به تدريس شاهنامه پرداخته است. وی مقاالت و نقد هايی همچون 
گاليله فراموش نشدنی، می توان از ته دل خنديد، شبی موفق درتئاتر شهر، هنرهای باستانی آسيای 
مرکزی، زادروز اکبر رادی، مهرگان تئاتر ايران، مرگ خود خواســته راژيک در تراژدی ســوفوکل و 

شاهنامه، ناکارآمدی فرماليسم و رويکرد های نقد ادبی معاصر و.. را به رشته تحرير در آورده است. 

Bakhtari is a university instructor. He holds an MA from Arts University.

(Jury member of the New Generation, Perspective and Playwriting sec-
tions)Koupal is a writer, director and researcher. He holds a PhD from Teh-
ran University. He has been instruction Ferdowsi’s ‘Shahnameh’ for years.

کارگردان، بازيگر، اســتاد دانشــگاه متولد 1345تهران، دارای دکتری تئاتر از مســکو اســت. وی از 
ســال1366فعاليت خود را در عرصــه تئاتر آغاز کرد.او درحال حاضر رئيس گروه کارگردانی دانشــگاه 
تربيت مدرس است. او تدريس در دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده هنرهای زيبا، دانشکده هنردانشگاه 
آزاد اســالمی و همچنين قائم مقام پنجمين جشنواره سراســری تئاتر دفاع مقدس، عضو هيات داوران 
بخش خيابانی بيست و ششــمين جشــنواره بين المللی تئاتر فجر، داور علمی مجله علمی-پژوهشی 

هنرهای زيبا از سال1384 تا کنون و.. بوده است.
Saqqaeian is an actor, director and university instructor. He holds a PhD in 
theater form a Moscow university.

)عضو هيات انتخاب متون بخش نسل نو و چشم انداز، داور مسابقه تازه ها(
کارگردان و مدرس دانشگاه متولد1352کرمانشــاه،دکتری تئاتر ازدانشگاه تهران دارد. کارگردانی 
نمايشهای جزيره ،تکرار يک برده، نويسنده نمايشهای سرود دوباره کالت، بزرگراه، ليبرو می خشکد 

وتاليف مقاالت ونسان ونگوگ،آسيب شناسی تئاتر دفاع مقدس و...را در پرونده کاری خود دارد. 
(Jury member of the New Generation, Perspective and the Latest Compe-
tition)Asadi is a director and university instructor. ‘Island’, ‘Repetition of a 
Slave’ are among his works.

پژوهشــگر، نويسنده، کارگردان، طراح صحنه و مدرس درســال1343درکرج به دنيا آمد. وی دارای 
دکتری پژوهش هنر است. او درطول سال های گذشته مقاالتی ازجمله خشونت درتئاتر ايران، نمادها 
و نشــانه ها درنقل ايرانی و... را به رشته تحرير درآورده است.همچنين ناصربخت عضوکانون منتقدان 
جهانی منتقدان تئاتر)I.A.T.C(،عضو شورای کانون نمايش های سنتی-آئينی، دبير و هيات داوران 

جشنواره های متعدد تئاتری کشور، مسئول کميته انتشارات تئاتر رضوی و... بوده است.
Nasserbakht is a researcher, writer, director, stage designer and instruc-
tor. He holds a PhD in art research. Some of his articles include: 'Violence 
in Iranian Theater', 'Symbols and Signs in Iranian Narration'. Nasserbakht 
is a member of the Council of Ritual-Traditional Performance. He was also 
the executive director of the 31st Fadjr International Theater Festival. 
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كامران سپهران
 عبدالحی شماسی

 عطااهلل كوپال
 Kamran Sepehran

 Abdolhay Shamasi
 Ataollah Koupal

نويسنده، مترجم، مدرس دانشگاه متولد1351شميران است.وی دارای دکتری پژوهش هنر و عضو 
هيات علمی دانشکده سينماو تئاتر بوده. او درعرصه ترجمه ونويسندگی آثاری همچون ردپای تزلزل، 
تئاتر کراسی درعصر مشــروطه، اما آيا اين هنر است، رمانتيسيسم، مدرنيســم، دريدا و.. را به رشته 

تحرير درآورده است. 
Sepehran is an author, translator and university instructor. He holds a 
PhD in art research.

بازيگر،کارگردان ســينما، تلوزيون وتئاتر متولد1333خرم آباد،دارای مدرک کارشناســی کارگردانی 
تئاتر ازدانشــکده هنرهای دراماتيک است. برنده جايزه بهترين بازيگری  نقش اول مرد ازجشنواره فيلم 
فجربوده و همچنين بازی درفيلم های برلين7، خاموشــی دريا، خيلی دور،خيلی نزديک، بوسيدن روی 

ماه، جرم، زادبوم، مخمصه، خون بازی، سنتوری، دست های خالی و... را در پرونده کاری خود دارد. 

Born in 1953 in Khorramabad, he began his theatrical activities at an early 
age. Some of his works are; ‘Santour Player’, ‘Empty Hands’, ‘So Far,So Close’, 
‘Star Café’.

نمايشــنامه نويس، فيلمنامه نويس و مدرس دانشگاه درسال1333درشــيراز به دنيا آمد. وی دارای 
مدرک کارشناســی ادبيات نمايشــی اســت. وی تاکنون تاليف کتاب های هنر برای مقاطع مختلف 
تحصيلی ونمايشــنامه هايی همچون شــيطان مقدس،گوهر پنهان،صبر زرد،آژير چهارگوش و.. را در 

پرونده کاری خود دارد. 
Shamasi is a playwright and university instructor. He has so far compiled 
numerous art books for educational purposes.

نويســنده، پژوهشگر ، کارگردان و استاد تئاتر، ســال 1335در کرمانشاه به دنيا آمده است. وی دارای 
دکتری پژوهش هنر بوده و عضو هيات عمی دانشــگاه سينما تئاتر اســت. او در طول دهه های اخير 
مســئوليت های کليدی تئاتر ايران را برعهده داشــته و دارد. مدير سابق مرکزهنرهای نمايشی حوزه 
هنری، عضو شورای سياستگذاری تئاتر کودک،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فرهنگستان 

هنر و... است. از پايه گذاران و دبير ادوار مختلف جشنواره بين المللی تئاتر فجر است.

Born in 1956 in Kermanshah, Kashan-Fallah is a researcher, director and 
university instructor. He holds a PhD in art research.

نويســنده،کارگردان، طراح صحنه، مترجم متولد1311تهران، مدرک کارشناسی ارشد سينما و تئاتر از 
فرانسه دارد. وی نويسنده و کارگردان رستم و سهراب، آنتيگونه، يوسف و زليخا،رند خلوت نشين، سوگ 
ســياوش، شمس پرنده، ليلی و مجنون، رستم و اســفنديار، هفت شهر عشق، بيژن و منيژه و.. همچنين 

مترجمی آنتيگون، کرگدن، امشب از خودمی سازم و... را در پرونده کاری خود دارد. 
Born in 1932, Saberi is an Iranian drama and theater director and a graduate 
of theater and cinema from the Vaugirard Cinematography College which is 
one of the famous cinematographic higher education institutes in France.
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سعيد اسدی
 نادر برهانی مرند
 سهراب سليمی

Saeid Asadi
 Nader Borhani Marand

 Sohrab Salimi

نويســنده، کارگردان و بازيگر متولد 1349مرند دارای کارشناسی ارشد کارگردانی و بازيگری است. 
وی نويســنده و کارگردان نمايش هايی همچون تولد، پائيز، ببين چه برفی می آيد، تيغ کهنه، تهران 
زير بال فرشــتگان و.. است. وی عضوگروه تئاتر معاصر، سردبير،  مجری وکارشناس در شبکه فرهنگ 

راديو در برنامه راديويی»ازرمان تا نمايش«و»جمعه ها با تئاتر« است.

Borhani Marand was born in Marand in 1970. He has directed works such 
as ‘Birth’, ‘Autumn’, ‘Look How It Snows’. 

تاتيانا تيخانووت )Tatiana Tikhonovets( منتقد تئاتر و عضو انجمن تئاتر روســيه و يکی از اعضا 
هيات داوران تئاتر ملی روسيه "ماسک طاليی" در سال 2000 و 2010 است. اين هنرمند در سال 2005 
رئيس انجمن متخصصين و عضو هيات داوران جشــنواره "ســيبری " بوده و در سال 2010 نيز رياست 

هيات داوران جشنواره بين المللی کپر آلتين را بر عهده داشته است.

Tatiana Tikhonovetsis a theater critic and a member of the Russian Theater 
Association. In 2005, she was the head of the Specialists Association and a 
member of the Jury Panel of Siberia Festival.

کارگردان، بازيگر، طراح صحنه، مجســمه ساز، طراح ماسک، گريم، مدرس متولد 1329مشهد است. 
وی دارای کارشناســی کارگردانی و بازيگری از دانشکده هنرهای نمايشی ودرجه يک هنری از وزارت 
ارشــاد است. وی عضو علی البدل هيات رئيسه خانه تئاتر، رئيس انجمن کارگرداان خانه تئاتر، مدرس 
تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی، مدير جشــن روز جهانی تئاتر خانه تئاتر در سالهای1386و1388 و.. بوده 

است. 
Salimi is an actor, director, set designer and sculptor. He holds a BA in 
directing as well as an honorary degree from Culture Ministry.

زولــت پوزگای دارماتوژ، کارگردان، نمايشــنامه نويس و فيلمنامه نويس مجارســتانی، برنده جايزه 
ارنونايس  در ســال 1992، جايزه نمايشنامه نويسی جشــنواره برلين را برای نمايشنامه آرتور و پل، 
جايزه جشنواره نمايشنامه نويسان انگليسی را در سالهای 1977، 1998 و 1999 بدست آورده و برنده 
جايزه شير طاليی بهترين دراماتورژ شده است. از اين نويسنده نمايشنامه های "دوستدار روشنايی"، 

"عشق تا سرحد ديوانگی"، "عسل سياه"، "ملکه برفی"، "بچه" و... شهرت دارند.

ZhuletPuzgay is a Hungarian dramaturge, director, playwright and script-
writer. The artist has received numerous international awards from Berlin, 
UK and other festivals. 'Love to the Limit of Madness', 'Black Honey', 'Snow 
Queen' and 'Kid' areamong the artist's best works.
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هیات انتخاب و داوری سی و 
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International
Section Jury

The Latest
Competition Jury 

داوران مسابقه
  تئاتر بین الملل

هیات داوری
 مسابقه تازه ها ي 

تئاتر ایران

Tatiana Tikhonovets

Sohrab Salimi

ZhuletPuzgay

Nader Borhani 
Marand

نادر برهانی مرند

تاتيانا تيخانووت

سهراب سليمی

زولت پوزگای
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منتقد، نويسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه درسال1339 درسمنان به دنيا آمد. وی دارای کارشناسی 
ارشــدکارگردانی تئاتر وعضوهيات علمی دانشگاه هنر اســت.  وی مدير انتشارات نمايش،رئيس سابق 
هيات مديره کانون ملی منتقدان ايران وابسته به T.C.I.A، سردبير ماهنامه تخصصی نمايش و .. است. 

او نويسنده و کارگردان نمايش های اسم شب، کريستال، هنگامه ای که آسمان شکفت و..بوده است. 

Born in 1960 in Semnan, he is a theater critic, author and instructor. Qaderi 
holds an MA in theater directing. He is a member of the International  Asso-
ciation of Theater Critics (IATC). Some of his works are: Night Name, Crystal 
Tower.

کارگردان ومدرس دانشــگاه متولد1332مالير، دارای نشان درجه يک هنری معادل دکتری از وزارت 
ارشاد اســت. وی عضو هيات داوران چهاردهمين جشنواره تئاتر روســتايی فجردر سال1373، دبير 
اجرايی نهمين جشنواره کودک و نوجوان در سال1378، عضو هيات داوران هفتمی جشنواره جشنواره 
تئاتر زندان های کشور و... بوده و بازی در نمايش های  پيکرتراش ، چشم هايم برای تو، ابليس، عروسی 

چلچله و.. را در پرونده کاری خود دارد. 
Ali Pouyan is a director and theater instructor. He holds a PHD in art. He 
has judged numerous domestic festivals. He has acted in plays such as 
Sculptor, My eyes for you, Devil, Swallows Wedding and etc.

بازيگر و کارگردان درســال1333در رشــت به دنيا آمد. وی دارای کارشناســی بازيگری و کارگردان از 
دانشکده هنرهای دراماتيک است. او بازی در نمايش هايی همچون درمنطقه جنگی، هشتمين سفرسند 
باد، جويندگان، گوئرنيکا، گاليله، شــاهزاده وگدا، هرمســا، مســيح هرگز نخواهد گريست و...همچنين 
کارگردانی نمايش های هايی همچون جشن سالگرد، يادداشت های روزانه يک ديوانه، خانه ابری، قالده 

ای برای سگ مرده، ر فنجان قهوه و.. را در پرونده کاری خود دارد. 
The actor and director born in 1954 in Rasht. He holds a BA from the College 
of Dramatic Arts is an actor and director. He is acting plays such as  a war 
zone, the Eighth Voyage of Sand bad, hunters, Gvyrnyka, Galileo, The Prince 
and the Pauper, Hermes , Jesus never cried and directed dramas such as an-
niversary celebrations, diaries of a mad, clouds  house, collars for Dead Dog, 
the cup of coffee

Selection Board of the 
32nd Fadjr International 
Theater Festival

هیات انتخاب و داوری سی و 
دومین جشنواره تئاتر فجر

 داوران بخش
 تئاتر خیابانی

Nassrollah Qaderi

Farshad Azarnia

Hussein Atefi

نصراهلل قادری

علی پويان

حسين عاطفی

هادی مرزبان
 شيرين بزرگمهر

حسين مسافر آستانه
Hadi Marzban

 Shirin Bozorgmehr
 Hossein Mosafer Astaneh

کارگردان و بازيگر متولد1323دارای کارشناســی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه برونل انگلستان 
اســت. وی کارگردان نمايش هايی همچون شب روی سنگفرش خيس، آهسته با گل سرخ، خاطرات 

هنرپيشه نقش دوم، باغ شب نمای ما، پايين گذر سقاخانه، خانمچه و مهتابی و... بوده است. 

Born in 1944, Marzban holds an MA in theater from Brunel University in the 
UK. 'Slowly with Rose', 'Like Night on the Wet Asphalt' is among his works.

نويسنده، پژوهشگر، کارگردان ومدرس تئاتردرســال1336درچهارمحال بختياری به دنيا آمد. وی 
دارای دکتری تخصصی هنر اســت. او دبيرجشنواره های مختلف، مديريت بخش هنری انجمن موزه 
های جهانی و... را برعهده دارد. وی عضو کانون ملی متقدان تئاتر باسابقه 16سال تدريس دردانشکده 
ههای مختلف هنری،گويندگی و کارشناسی راديو در500برنامه و.. را در پرونده فعاليت های هنری، 

تئاتری خود دارد. 
He was born in 1957 in Chaharmahal-Bakhtiari. Salehpour holds a PhD in arts. 
He is a member of the National Theater Critics Association. He has the 16 
years teaching experience and has directed several artistic festivals.
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Review Section Jury

داوران بخش مرور
Hadi Marzban

Ardeshir Salehpour

هادی مرزبان

اردشير صالحپور
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نويسنده،کارگردان، بازيگر و مدرس متولد1354تبريز و دارای مدرک کارشناسی ارشد تئاتر است. وی 
کارگردانی نمايش های نام همه مصلوبان عيسی است، علت، تابلوی دوم،مرگ درمی زند، گلن گری گلن 

راس، و... را درپرونده کاری خود دارد. او  مدرس دانشگاه است و درگروه تئاتر معاصر فعاليت دارد. 

Born in 1975 in Tabriz, Aqakhani is a theater graduate. He is also a university 
instructor. 'Death Knocks' is among his works.

افکتور وتهيه کننده متولد 1345تهران، دارای مدرک کارشناســی مترجمی زبان انگليسی است. وی 
ازســال1367با نمايش راديويی فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز کرد. او در ســال1377به صورت 
جدی افکتور و تهيه کننده تئاتر شــد. آذرنيا از اولين دوره جشنواره راديويی تاکنون موفق به دريافت 

متعدد به عنوان افکتور و تهيه کننده شده است. 
Azarnia is an effector and producer. He began his theater activities in 
1988. The radio drama like 'Metamorphosis' is among his works.

بازيگر، نويسنده، کارگردان راديو، تلوزيون و تئاتر متولد1352تهران دارای کارشناسی ارشدکارگردانی 
تئاتر است. وی از سال1368 با دريافت جايزه اول بازيگری در جشنواره کانونها فعاليت خود را درعرصه تئاتر 
به صورت حرفه ای آغاز کرد. او بازيگر نمايش هايی همچون رويای شــب نيمه تابستان، آنتيگونه،تراس، 

تقاطع دو هزار و دو، روز سياوش و کارگردان نمايش های روشان، قصه ها غصه شدند و... بوده است.

Mehrabi is an actor, playwright and director. A Mid-Summer Night Dream is 
among his works.
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Radio Drama 
Jury Panel

هیات انتخاب
 بخش رادیو تئاتر

Ayyoub Aqakhani

Farshad Azarnia

Fereydoun Mehrani

ايوب آقاخانی

فرشاد آذرنيا

فريدون محرابی

نويسنده، کارگردان، بازيگر، طراح صحنه، مدرس دانشگاه متولد 1331تهران دارای کارشناسی ارشد 
عکاسی از دانشگاه کاليفرنيا اســت. وی بازيگری نمايش های خانواده تت، يغمای با شکوه خورشيد، 
هنر، نکراســف، ببرگراز دندان و... فيلم های ســينمايی همچون عزيزم من کوک نيستم، شب های 
تهران، شــکالت، خواستگارمحترم، اتوبان، خلوت تنهايی و... هچنين کارگردانی نمايش های تقصير 
وسی و دو دقيقه از ماجرا، جعفرخان گم شده است، شام اول، شام آخر، سيمرغ برکلی و... را درپرونده 

کاری خود دارد. 

کارگردان متولد1334گرگان، دارای کارشناســی ارشــدکارگردانی تئاتر است. وی از سال1355با 
بازيگــری فعاليت خود را در عرصه تئاتــر آغاز کرد. وی کارگردانی نمايش هــای دوئتی کوتاه برای 
پائيز، اهالی ماه، مده آ، کوراوغلی چنلی بل و همچنين نويســندگی وکارگردانی آثار راديويی همچون 
مجموعه آشــنايی با درام نويسان جهان، مجموعه آشنايی بادرام نويسان ايران  و...  را درپرونده کاری 

خود دارد. 

 Aeish is an author, director, actor and set designer. He holds an MA in
.photography from the University of California

 Pishgar was bron in 1955 in Gorgan. He holds an MA in theater directing.
.'Medea', 'A Short Duet for Autumn' is among his wroks

 نويسنده،کارگردان،مدرس دانشگاه متولد1351خرمآباد، دارای دکتری پژوهش هنر ازدانشگاه تهران 
اســت. وی دبير و مدير شورای طرح و برنامه شبکه راديويی جوان از سال1378 تا1381، عضو شورای 
سياستگذاری دانشکده صدا و سيما در ســال1384، مدير شبکه راديويی تهران درسال1381، عضو 

هيات مديره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و... است.
Gilabadi is a director and university instructor. He holds a PhD from Tehran 
University.
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هیات داوران
 بخش رادیویی تئاتر

Shahram Gilabadi

Farhad Aeish

Javad Pishgar

فرهادآئيش

جواد پيشگر

شهرام گيل ابادی





چشم انداز تئاتر 
ايران در سال 93

درهمین نزدیکی

دور از دسترس اطفال نگهداری شود

سه جلسه تراپی و یک مهمانی

فرجام سفر طوالنی طوبا

قصه ظهر جمعه

Near Here

Keep Out of Children’s Reach

Three Therapy Sessions and a Party 

The End of Touba’s Long Journey

The Story of Friday Noon

کوپن
Coupon

گلوله جادویی
Magic Bullet

ماضی استمراری
Past Continuous

مدریک
Medrik

مرگ نویسنده
Author's Death

مده آ
Medea

من تمامی مردگان بودم 
I Was all Dead

هملت
Hamlet

Perspective
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Near Here
درهمین نزدیکی

نام گروه: پايا
نويسنده و كارگردان: جالل تجنگی

مهران  حاجيــان،  مهــدی  بازيگران: 
نجفی،  آفاق ميرقاسمی، علی  حسينی، 

سعيد هاشمی پور
طراح صحنه و لباس: مهدی ديلمی

موسيقی: انتخابی
دستياركارگردان: عباس شاه محمد زاده

منشی صحنه: مرتضی شميری
دســتياران صحنه:رضا ذوالفقاري، مير 
موسوي قريشي زاده، فاطمه شاه محمد 

زاده
مدير صحنه: ميالد حاجی زاده

طراح پوستر و بروشور: سعيد بهداد
مدت زمان: 85 دقيقه 

استان: تهران
شهر: تهران

جالل تجنگی
دارای  حيدريه،  متولد1354تربــت 
كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی است. 
وی از سال1371 و از دوران دبيرستان 
فعاليت خود را درعرصــه تئاتر آغاز 
كرد. او كارگردانی نمايش های داستان 
بزرگ جنگ، باران بربامهای بی يقينی 
ته جاده، درجمعيت گم شــد و... را در 

پرونده كاری خود دارد.  

Hadi, Mehdi, Mohammad Reza and Saeed 
are Sharif Industry University gradu-
ates. All of them failed in their works. 
Now, they decide to change their life…

Troupe: Paya 
Playwright &Director: Jalal Tajangi
Cast: Mehdi Hajian, Mehran Hosseini, Af-
agh Mirghasemi, Ali Najafi, Saeed Hash-
emi Pour
Set Designer: Mehdi Deylami
Costume Designer: Banafsheh Rahmani
Director Assistant: Abbas Shah Moham-
mad Zadeh
Time: 85 min
Province: Tehran
E-mail: jalaltajangi@yahoo.com

Jalal Tajangi
Born in 1975, Tajangi holds a MA in dra-
matic literature. He began his theater 
activities in 1992. The Great Story of 
the War is among his works.

هادی، مهدی، محمدرضا و سعيد فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتی شريف هستند 
و همگي تجربه شكست در كسب و كار مرتبط با خود را دارند. درحال حاضر تصميم 

دارند شرايط زندگی خود را تغيير دهند...

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Keep Out of Children's Reach 
دور از دسترس اطفال نگهداری شود

نويسنده: فرشته فرشاد
كارگردان:مهدی پاشايی

 بازيگران: جمشيد صفری، رانا قيصرنژاد، 
مهدی پاشايی

طراح صحنه و لباس:حميده مقدسی
موسيقی: فرزاد دهقان

مدت زمان:50دقيقه
استان: تهران

شهر: تهران

مهدی پاشايی
مدرک  دارای  متولد1356تهــران، 
كارشناســی كارگردانی سينماست. 
وی فارغ التحصيل مدرسه تئاتر زنده 
ياد استاد حميد ســمندريان بوده و 
بازيگری  و  ازسال1377باكارگردانی 
فعاليت خود را آغــاز كرد. همچنين 
كارگــردان نمايش های خاســتگاه 
آنتــوان چخوف، انگشــتری ژنرال 
ماسياس، برگی ديگر، چهار صندوق 

و.. را در پرونده بوده است.

A seven-year old child belonging to an ad-
dicted couple is set on fire in the house. 
Police looks for the murderers…. 

Playwright: Freshteh Farshad
Director: Mehdi Pashaei
Cast: Jamshid Safari, Rana Gheysarnejad, 
Mehdi Pashaei
Costume &Set Designer: Hamideh Mogha-
dasi
Music : Farzad Dehghan
Time: 50 min
Province: Tehran

Mehdi Pashaei
Born in 1977, Pashaei holds a BA in cinema 
directing. He began his activities in acting 
and directing in 1998. Another Leaf is one 
of his works.

كودک هفت ســاله زوج معتادی درخانه به آتش كشيده می شود. آگاهی به دنبال 
قاتالن می گردد و...

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران



20The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Three Therapy Sessions and a Party  
سه جلسه تراپی و یک مهمانی

نويسنده: نغمه ثمينی
كارگردان: افسانه ماهيان

بازيگران: الهام كردا، سعيد چنگيزيان، 
نادريان،  نازگل  رامين سيار دشــتی، 

هومن كيانی
طراح صحنه: منوچهر شجاع

 طراح لباس: غزاله معتمد
 آهنگساز: محمدرضا جديدی

گروه كارگردانی: پريسا گودرزی، محمد 
رضا انتظامی، هومن خدا دوست

مدت زمان:90دقيقه
ايميل:

mahianafsaneh@gmail.com 

افسانه ماهيان
مدرک  دارای  متولد1352تهــران، 
ارشــدكارگردانی  كارشناســی 
وكارشناســی بازيگری اســت. وی 
ازسال1370با بازيگری فعاليت خودرا 
نمايش های  آغاز كرد. كارگردانــی 
اتوبوسی به نام هوس، دوزخ، پالتوی 
پشمی قرمز، 33درصد نيل سايمون 
و.. را در پرونده كاری خود دارد.  پيش 
از حوزه كارگردانی در كســوت يكی 
از بازيگران حرفه ای تئاتر در نمايش 

های موفقی ايفای نقش داشته است.

A woman is suffering from oblivion in 
her daily life and does not even remem-
ber her own name. New things happen 
to her in her therapy sessions….

Playwright: Naghmeh Samini
Director: Afsaneh Mahian
Cast: Elham Korda, Saeed Changizian, 
Ramin Sayar Dashti, Nazgol Naderian, 
Hooman Kiani
Set Designer: Manouchehr Shoja
Costume Designer: Ghazaleh Motamed
Music : Mohammad Reza Jadidi
Time: 90 min
E-mail: mahianafsaneh@gmail.com

Afsaneh Mahian
Born in 1973, Mahian holds a MA in di-
recting and a BA in acting. He began her 
activities in acting in 1991. Passion and 
Hell are among her works.

زنی در زندگی روزمره دچارسرگشتگی شده و حتی نام خود را به فراموشی سپرده 
است. درجلسات تراپی اتفاقات جديدی رخ می دهد... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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The End of Touba's Long Journey 
فرجام سفر طوالنی طوبا

مهدی جوانمــردی، مصطفی چالوک، 
طاهری،  زينب  نژاد،  سيدجوادهاشمی 
آزاده ســليمانی، نرگس نائينی، سميه 

زينلی
 مجری طرح گروه تئاتر ايده
طراح صحنه: سعيدحسنلو

طراح لباس و گريم: مهدی نيک روش
دســتياركارگردان و برنامه ريز: سعيد 

برجعلی
 منشی صحنه: محمدحاج بابايی

مديراجرا:محسن آقاحسنی
 دستيارصحنه: علی عابدی

طراح نور: محمدرضا آزاد
تداركات: علی اسدی

استان تهران
 شهر تهران

ايميل:
m.aghaseyed@gmail.com

سيد محسن حسن زاده
كارشناســی  دارای  متولد1359قم، 
ارشــد كارگردانی تئاتر است. وی از 
ســال 1375فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغاز كــرد. كارگردانی نمايش 
آهای  آژيرچهارگوش،  هايی همچون 
كی اونجاســت، يرما، نيمه مانده نامه 

نيما و...

نويسنده: عليرضا نادری 
كارگردان: سيدمحسن حسن زاده

بازيگران: احمدسليمانی، مجيداميری، 
الهام سادات رسولی،  زكيه بهبهانی، 
حميدالجــوردی، مهدی نيک روش، 
مشــايخی،  صديقه  محمدكرباليی، 
فائــزه حســينی، زينــب آهنگ، 

This is a story of the unfulfilled love of a 
shepherd who works for the master of 
a village in a desert city for a young girl 
named Touba. 

Playwright: Alireza Naderi
Director: Seyyed Mohsen Hassanzadeh
Cast: Ahmad Soleimani, Majid Amiri, Zak-
ieh Behbahani, Elam Sadat Rasouli, Hamid 
Lajevardi, Mehdi Nikravesh
Set Designer: Saeid Hassanlou
Costume and Make-up Designer: Mehdi 
Nikravesh
E-mail: m.aghaseyed@gmail.com

Seyyed Mohsen Hassanzadeh
Born in , Hassanzadeh began his theatri-
cal activities in 1980. Hey, Who Is There?is 
among his works.

داستان عشق نافرجام چوپان ارباب ده به دختری به نام طوبا روايت می شود…
كاری از حوزه هنری استان قم

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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The Story of Friday Noon
قصه ظهر جمعه

نام گروه: راديكال14
نويســنده و كارگردان: ســيدمحمد 

مساوات
تهيه كننده:محمد قدس

سوگل  محمدی،  محمدعلی  بازيگران: 
سادات خليق، ســيامک اخوان، فروغ 
قجابگلی، نيكان راســت قلم، مهرنوش 
ستاری، اسماعيل گرجی، امير هوشمند، 

معصومه كاظمی، تينوصالحی
طراح صحنه: سعيد حسنلو
طراح لباس: سمانه احمدی
موسيقی: حامد حبيب زاده

مديرتوليد و تهيه كننده: محمد قدس
عكاس: سهيل قناعتی

مدت زمان:70دقيقه 
استان: تهران
 شهر: تهران

سيد محمد مساوات
متولد1362تهران، دارای كارشناسی 
نقاشی و كارشناســی ارشد نمايش 
است. ازسال1386 فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغازكرد. وی كارگردانی 
نمايــش هايی همچون زيــدان، اين 
روبان سياه اســت، ارتش ميرزا ملكم 
خان خانبلوكی، بازيخانه قياس الدين 
مع الفــارغ و.. را در پرونده كاری خود 
دارد. جوايــز متعــددی را در حوزه 
نمايشنامه نويسی و كارگردانی كسب 

كرده است.

The story takes place at a Friday noon in 
70s. A wedding ceremony is being held 
in a house…

Troupe: Radical 14
Playwright &Director: Seyyed Moham-
mad Mosavat
Producer:Mohammad Ghods
Cast: Mohammad Ali Mohammadi, So-
gol Sadat Khaligh, Siamak Akhavan, 
Forough Ghajabgoli, Nikan Rast Ghalam, 
Mehrnoush Sattari
Set Designer: Saeed Hassanlou
Costume Designer: Samaneh Ahmadi
Production manager: Mohammad 
Ghods
Time: 70 min
Provine: Tehran 

Seyyed Mohammad Mosavat
Born in 1983, Mosavat holds a MA in act-
ing and a BA in painting. He began his 
theater activities in 2007. This Ribbon is 
Black is among his works.

عصر يک روز جمعه از ســال های دهه هفتاد است. يک مراسم عروسی در خانه ای 
برگزار می شود... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Coupon
کوپن

نام گروه: يگانه
نويسنده: سپيده خمسه نژاد
كارگردان: سيدجواد روشن

فهيمه  مقصودلو،  سوســن  بازيگران: 
امن زاده، خيام وقاركاشــانی، مسعود 

ميرطاهری
طراح صحنه: مرتضی ميرمنتظمی

طراح لباس: الهام شعبانی
موسيقی: محمد فرشته نژاد

دســتيار كارگردان: ســياوش خادم 
حسينی

مدير صحنه: مهدی ذاكر حسينی
منشی صحنه: الهام سعادت
 طراح پوستر: سارا منصوری

مدت زمان:90 دقيقه
 استان: تهران

 شهر: تهران
javadroshan@yahoo.com:ايميل

سيدجواد روشن
متولد1357تهران، دارای كارشناسی 
ارشــدكارگردانی تئاتر است. وی از 
سال1376با بازيگری وارد عرصه تئاتر 
شد. كارگردانی اينجا خانه من است، 
الموزيكا، آوای آواره، قتل آقای كاف، 
اگر سپيده ســر زد و... را در پرونده 
كاری خود دارد. ســيد جواد روشن 
تجربه های متعددی در زمينه فعاليت 
های اجرايی تئاتر داشــته است كه از 
نمونه های آن دبيری جشــنواره بين 

المللی تئاتر دانشگاهی ايران است.

Due to the large number of the problems, 
the people of the town decide to issue cou-
pons for everything and purchase the prod-
ucts with coupons. A writer, however, has 
objection to the plan…

Troupe: Yeganeh
Playwright: Sepideh Khamseh Nejad
Director: Seyyed Javad Roshan
Cast: Sousan Maghsoudlou, Fahimeh Amnza-
deh, Khayyam Vaghar Kashani, Masoud Mir-
taheri
Set Designer: Morteza Mirmontazami
Costume Designer: Elham Shabani
Music: Mohammad Fereshteh Nejad
Time: 90 min
Province: Tehran 
E-mail: javadroshan@yahoo.com

Seyyed Javad Roshan
Born in 1978, Roshan holds a MA in theater 
directing. He began his theater activities in 
1997. Killing Mr. Kaaf is one of his works. He 
has many experiences in theater activities. 
He has served as the secretaryofthe Inter-
national University Theater Festival.  

مردم شــهری به خاطر مشــكالت تصميم می گيرند همه چيز راكوپنی كنند. اما 
نويسنده ای به اين موضوع اعتراض دارد و....

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران



24The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Magic Bullet
گلوله جادویی

ســری، اكبر مواليی، نــادر فالح، هاله 
گرجی، سيروان تخت فيروزه 

 دستياركارگردان: عرفان چوخيده
طاح صحنه و نور: امير رضا زاده

طراح لباس: پريدخت عابدين نژاد 
تصوير بردار: مهدی گلبهار، حســين 

عاشوری
 دستيارطراحی لباس: مونا گلپايگانی

طراح ماسک و گريم: يوحناحكيمی
نوازنــدگان: مازيار محمــود وند، برزو 
اميری، علی گرامــی، عباس محمدی، 

سهيال پورگرامی 
 دســتياران صحنه: سجادكلبادی نژاد، 

محمدرضا زاده
طراح حركت:بهزاد جاويدان فرد

گروه تحقيق و پژوهش: محمد ربّانی پور، 
عباس ايرانی خواه

 منشی صحنه: بهاره مهدوی
مدير صحنه: سجادكلبادی نژاد

احمد ايرانی خواه
مــدرک  دارای  متولد1353قــم، 
تئاتر  ارشــدكارگردانی  كارشناسی 
است. وی ازســال1372فعاليت خود 
را درعرصــه تئاتر آغاز كــرد. وی 
داشته،  كارگردانی  تجربه  تاكنون29 
ازجمله آنتيگونه درنيويورک، ميمون 
ميمون اســت، يک كارسه خون، راز 
ماهــی طاليی آكواريــوم آقای ژان، 

ارغوان، مراسمی برای يک دوست و..

نام گروه: كارگاه تجربی نمايش
نويسنده: مليحه مرادی كرمانی

كارگردان: احمد ايرانی خواه
بازيگران: شيوا اردويی، رها خداياری، 
پريناز لطف اللهــی، هادی ديباجی، 
كيادربند  مليحــه  پيركاری،  نازنين 

The effect of media is shown in four ep-
isodes namely: cat’s hair, private class, 
woodpeckers and little fairies…

Troupe: Kargah Tajrobi Namayesh
Playwright: Maliheh Moradi Kermani
Director: Ahmad Iranikhah
Cast:   Shiva Ordouei, Raha Khodayari, 
Parinaz Lotfollahi, Hadi Dibaji, Nazanin 
Pirkari
Set and light Designer:  Amir Rezazadeh
Costume Designer: Paridokht Abedin-
Nejad
Music: Mohammad Fereshteh Nejad

Ahmad Iranikhah
Born in 1974, Iranikhah holds an MA in 
theater. He began his theatrical activi-
ties in 1993. Antigone in New York is 
among his works.

تاثير رســانه درچهار اپيزود به نام های موی گربه، كالس خصوصی، داركوب ها و 
پريچک به نمايش كشيده می شود...

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Past Continuous
ماضی استمراری

نام گروه: يرما
نويسنده: مرضيه ازگلی
كارگردان: ندا هنگامی

مدير تهيه و توليد:محمد قدس
بازيگران: ناهيد مسلمی، شيدا خليق، ندا 
مقصودی، خسرو شهراز، وحيدآقاپور، 

سعيد زارع، رابعه مدنی
مدت زمان: 65 دقيقه

 استان: تهران
 استان: تهران

ايميل:
neda_hanami_parmida@yahoo.com

ندا هنگامی
مدرک  دارای  متولد1356آبــادان،   
تئاتر  ارشــدكارگردانی  كارشناسی 
را  او ازسال1378فعاليت خود  است. 
درعرصه تئاترآغــاز كرد. كارگردانی 
سلول  فرانسوی،  عروسک  اژدهاک، 
صفر، درخواب به ســراغم آمد، خاک 
و خاكستر و.. را در پرونده كاری خود 

دارد.

A middle-class family living in Tehran faces 
problems in their life…

Troupe: Yarma
Playwright: Marzieh Ozgoli
Director: Neda Hengami
Producer:Mohammad Ghods
Cast: Nahid Moslemi, Sheida Khaligh, 
Neda Maghsoudi, Khosro Shahraz, Vahid 
Aghapour, Saeed Zare, Rabe’e Madani
Time: 65 min
Province: Tehran 
E-mail: neda_hanami_parmida@yahoo.
com
Neda Hengami 
Born in 1977, Hengami holds a MA in the-
ater directing. She began her theater ac-
tivities 1999. French Doll and Zero Cell are 
among his works.

يک خانواده متوسط تهرانی در زندگی خود با مسائلی روبه رو می شوند... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Medrik
مدریک

نام گروه: شايا
نويسنده وكارگردان: شهرام كرمی

بازيگران: رويا افشــار، خسرو شهراز، 
يعقــوب صباحی، پرستوگلســتانی، 
كوروش ســليمانی، مهــدی صباغی، 
سام،  پوريارحيمی  طاهری،  ســروش 

فرزين محدث
طراح لباس: پريدخت عابدين نژاد

طراح صحنه: اميرحسين دوانی
آهنگساز: سياوش لطفی

دستياركارگردان: احمدرشيدی
طراح گريم: سارا اسكندری

طراح نور: رضا خضرايی
ويدئو آرت وعكاس: مصطفی قاهری

 مديرصحنه : احسان مرادی
 برنامه ريزو منشــی صحنه: روژان كرد 

نژاد 
عكاس: اميرخدامی و مهدی آشنا

 مدير اجرا: محمد قدس 
 روابط عمومي گروه: زهراشايان فر

شهرام كرمی
كرمانشــاه،  متولــد1351 
و مدرس  منتقد  نويسنده،كارگردان، 
تئاتر ازســال1373با اجرای نمايش 
دارچنــار فعاليت حرفــه ای خود را 
آغاز كرد. نويســندگی و كارگردانی 
نمايش هــای روزگارطوالنی تنهايی، 
شب تاركاهگل نشــينان، ديوار، لطفًا 
بامرگ من موافقت كنيد، دربيداری، 
شهرآدم شهرحيوان، قصه خوب خدا، 
غريبه های  شب،  ستاره های  شمردن 
بلوط های  خورشيد،  خانه  هميشگی، 
بزرگ شنبه،  تلخ، خاكستری، شكار 
پوتين های عموبابــا، مردی كه ماهی 
شد، ديگرهيچ، روايت های مجهول و 
... را در پرونــده كاری خود دارد. دبير 
جشــنواره بين المللی تئاتر كودک 
و نوجوان، جشــنواره تئاتر شهر و.. 
در زمره فعاليت هــای مديريتی اين 

هنرمند است. 

Medrik feels that he understands the 
life and the world more than other peo-
ple. This feeling makes hisrelations with 
family and others problematic…

Troupe: Shaya
Playwright & Director: Shahram Karami
Cast: Roya Afshar, Khosro Shahraz, Yag-
houb Sabahi, Parastou Golestani, Kouro-
sh Soleymani, Mehdi Sabaghi
Set Designer: Amir Hossein davani
Costume Designer: Paridokht Abedin 
Nejad
Music: Siavash Lotfi
Light: Reza Khazraei
Set Manager: Ehsan Moradi

Shahram Karami
Born in 1972, Karami began playwriting, 
directing, reviewing, and theater teach-
ing in 1994. Wall, Grey, Human City Ani-
mal City are among his works.

مدريک احساس می كند بيشتر ازديگران زندگی و دنيا را درک می كند. همين حس 
مدريک باعث چالش با خانواده و ديگران می شود و...
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Author's Death
مرگ نویسنده

نويسنده: عباس عبداهلل زاده
كارگردان: حسن جودكی

 بازيگــران: تينوصالحی، اميركرباليی 
زاده

طراح صحنه: تينوصالحی
طراح لباس: مقدی شاميری

موسيقی: بهنام رحيمی
مدت زمان: 65 دقيقه

استان: تهران
 شهر: تهران

 حسن جودكی
دارای  متولد1354تهــران، 
كارشناســی روابط عمومی اســت. 
ازسال1375فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغاز كــرد. كارگردانی نمايش 
هايی همچون مردی كه می خواســت 
مرد بمانــد، جاده-باران-دوچرخه- 
سفيد، غريزه، چشم ها، خانه پدری، 
صد ســال پيش از تنهايی ما، دوست 

كافكا و.. را در پرونده كاری خود دارد.

An author is struggling to obtain the per-
mit for publishing his novel as soon as pos-
sible and is very worried about it…

Playwright: Abbas Abdollah Zadeh
Director: Hassan Joudaki
Cast: Tinou Salehi, Amir Karbalaei Zadeh
Set Designer: Tinou Salehi
Costume Designer: Maghdi Shamirian
Music: Behnam Rahimi
Time: 65 min
Province: Tehran

Hassan Joudaki 
Born in 1975, Joudaki has a BA in public re-
lations. He began his theater activities in 
1996. Road and Rain are among his works.

يک نويسنده دغدغه دارد تا هرچه زودتر مجوز رمانش را بگيرد... 
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Medea
مده آ

نويسنده: سيما بنيادی
طراح و كارگردان: ميالد نيک آبادی

بازيگــران: پانته آپناهــی ها، مهدی 
صباغی، جوادپــوالدی، مريم گرجی، 
سايه كبيری، هانيه راد، نداعقيقی، درنا 
رهنمايی، زهــرا مواليی، نيكتا فقيهی، 

گاليا اكبری
طراح صحنه: ميالد نيک آبادی

طراح لباس: نسيم ملكی
مدير  ريزو  دســتياركارگردان،برنامه 

توليد: نورالدين حيدری ماهر
مشاوركارگردان: رضاگوران
مدير صحنه: فرياد رهنمايی

منشی صحنه: اسماء رمضانی
 عكاس: فهيمه حكمت انديش

موسيقی: آنكيدو دارش
مدت زمان:60 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

ايميل:
miladnikabadi@yahoo.com

ميالد نيک آبادی
مدرک  دارای  متولــد1364دورود،   
تئاتر  ارشــدكارگردانی  كارشناسی 
است. ازسال1380با بازيگری فعاليت 
خود را درعرصــه تئاتر آغاز كرد. وی 
كارگردانی نمايش های مكبث، مالون 
می ميرد، قالده ای برای يک ســگ 
مرده، تلخ همچون خون در رگ های 
يرما، پروانه زرد روشــن، رابينسون 
كروزوئــه و.. را در پرونده كاری خود 

دارد.

This performance begins where Eurip-
ides’ Medea is finished…

Playwright: Sima Bonyadi
Director: Milad Nikabadi
Cast: Pantea Panahiha, Mehdi Sabaghi, 
Javad Pouladi, Maryam Gorji, Sayeh Ka-
biri, Hanieh Rad
Set Designer: Milad Nik Abadi
Costume Designer: Nasim Maleki
Music: Ankido Darsh
Time: 60 min
Province: Tehran
E-mail:                          miladnikabadi@
yahoo.com

Milad Nikabadi
Born in 1985, Nikabadi holds a MA in the-
ater directing. He began his theater ac-
tivities in 2001. Bright Yellow Butterfly 
is one of his works.

نمايش از جايی شروع می شود كه نمايشنامه مده آ نوشته اوريپيد به پايان رسيده 
است...

مسابقه تئاتر بین الملل
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I Was all Dead
من تمامی مردگان بودم 

سجاديان، مريم رســتگار، پويا غازی، 
كيان كوهستانی، فرامرز احمدی، سحر 

مغانی
طراح صحنه ونور: عبداهلل برجسته

طراح لباس: مونا بارانی
آهنگساز:حميدحاتمی نژاد

دســتياران كارگــردان: رضاعرفانی، 
مهران سليمانی پاک، فرزاد علوی

 مهندس فنی دكور: شهاب افتخاری
اجرای دكور: شــهاب افتخاری، جواد 

نورايی نيا
طراح گريم: سميه ارقوايی

منشی صحنه: سپيده كاللی
مديرهماهنگی: مهدی عقيقی

مديرصحنه: علی مشهدی
تهيه كننده: شــركت واردات خودرو 
شــبرنگ شــرق به مديريــت جواد 

مصطفوی
 استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد
مدت زمان:90دقيقه

عبداهلل برجسته
متولد1360مشــهد، دارای مــدرک 
كارشناسی تئاتر است. وی ازسال1380 
فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز كرد. 
وی كارگردانی نمايش هايی همچون 
تله موش پرنسس، مردان هميشه به 
خانه باز می گردند، من ايرجم پســر 
فريدون يا ســه قطره خون روی برف، 
زن و مرد، خميازه با بوی پياز و... را در 

پرونده كاری خود دارد. 

نام گروه: كربن
حاتمی  علی  دشتی،  نويسنده:رئوف 

نژاد
كارگردان: عبداهلل برجسته

بازيگران: عليرضا مهــران، عليرضا 
مكری،  شهره  محمدجهانپا،  رواندل، 
مســعود ميرنيكزاد، رضــا عرفانی، 
مصطفی داوطلب، حســين رضا زاده، 
نــوروزی،  فهيمه  مرتضــوی،  رضا 
نگين صباغ، مهتــاب جامعی، مهدی 

This is an adaptation of Bahram Choubin’s 
mythical story in Shahnameh, a magnum 
opus by Persian poet Abolqasem Ferdow-
si

Troupe: Carbon
Playwright: Ra’ouf Dashti, Ali Hataminejad
Director: Abdollah Barjasteh
Cast: ALireza Mehran, Alireza Ravandel, 
Mohammad Jahanpa, Shohreh Mokri, Mas-
soud Mirnikzad
Set and Light Designer: Abdollah Bar-
jasteh
Composer: Hamid Hataminejad
Province: Khorasan Razavi
Time: 90 min

Abdollah Barjasteh:
Born in 1981, Barjasteh holds a BA in the-
ater. He began his theatrical activities in 
2002.Men Always Return Home is among 
his works.

برگرفته از داستان بهرام چوبينه از شاهنامه فردوسی

مسابقه تئاتر بین الملل
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Hamlet
هملت

نام گروه:كوانتوم
نويسنده: شهرام احمدزاده

كارگردان: آرش دادگر
بازيگران:خسرو شــهراز، مهران امام 
بخش، عمارعاشوری، امين طباطبايی، 
مه لقا باقری، ســانازنجفی،محمدرضا 
حســام  بهروزكاظمــی،  اكبــری، 
منظور،وحيــدراد،آرش دادگر، مهراب 

رستمی، اسماعيل صالحی
طراح صحنه: آرش دادگر
طراح لباس:الهام شعبانی

موسيقی: آرش دادگر)انتخابی(
مدت زمان:100 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

dadgar52@gmail.com:ايميل

آرش دادگر
متولد1352شــيراز،دارای مــدرک 
ارشــدكارگردانی  كارشناســی 
تئاتراست. او بازيگر، كارگردان، طراح 
صحنه و لباس درنمايش هايی همچون 
مكبث، آژاكس، شــاه ليــر، صبحانه 
برای ايكاروس، طوفان و... بوده است. 
ازمدرسين دانشكده هنر دانشگاه آزاد 
اســت وتقديركارگردانی ازسی امين 
جشنواره بين المللی تئاترفجر،جايزه 
اول كارگردانی سيزدهمين جشنواره 
تئاتر مقاومــت و... در پرونده كاری 

ديده می شود.

Shakespeare’s Hamlet is shown in the 
form of a modern character. The play 
engages the audience in the relations 
between the characters…

Troupe: Quantum
Playwright: Shahram Ahmadzadeh
Director: Arash Dadgar
Cast: Khosro Shahraz, Mehran Imam 
Bakhsh, Amar Ashouri, Amin Tabatabaei, 
Mahlagha Bagheri, Sanaz Najafi 
Set Designer: Arash Dadgar
Costume Designer: Elham Shabani
Music: Arash Dadgar
Time: 100 min
Province: Tehran
E-mail: dadgar52@gmail.com

Arash Dadgar 
Born in 1973, Dadgar has a MA in theater 
directing. He was an actor, director, set 
& costume designer in plays like Mac-
beth. He was selected the best director 
in the13th International Resistance The-
ater Festival.

هملت شكسپير فقيد امروزی می شــود تا تماشاگر را در روال مناسبات شخصيت 
های داستان قرار دهد... 

مسابقه تئاتر بین الملل
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Pestilence Epidemic
اپیدمی طاعون

نام گروه: تلخک ها
نويسنده: امير رجبی

كارگردان: امير رجبی
بازيگران: محســن نــوروزی، مهدی 
مشــهدی كاظمــی، اميرجنانی، رضا 

هزاوه، امير رجبی
 طراح صحنه: احمدكچه چيان

طراح لباس: مريم راسخ
موســيقی: آنكيــدو دارش، عليرضا 

نوشادی
مدت زمان:50 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

امير رجبی
متولد1361مشــهد، دارای مــدرک 
كارشناســی نمايش اســت. وی از 
ســال1382فعاليت خود را در عرصه 
نمايش  كارگردانی  آغازكــرد.  تئاتر 
های عصرمعصوميت، اپيدمی طاعون 
همچنين بازی درنمايش های مترسک، 
سيدروماک، رويای شب نيمه تابستان، 
شهرزادو هفت قصه اش و..را در پرونده 

كاری خود دارد.

Antonin Artaud's life from birth to 
death is portrayed on stage…

Troupe: Talkhak-ha
Playwright:  Amir Rajabi
Director:Amir Rajabi
Cast: Mohsen Norouzi, Mehdi MashadiKa-
zemi, Amir Janani, Reza Hazaveh, Amir 
Rajabi
Set Designer:Ahmad KachehChian
Costume Designer: Maryam Rasekh
Music: AnkidoDarsh, AlirezaNoshadi
Time: 50 min
Province: Tehran

Amir Rajabi
Born in 1982, Rajabi holds a BA in perfor-
mance. He began his theatrical activities 
in 2003. The Innocence Era is among his 
works.

آنتونن آرتو از تولد تا مرگ به روی صحنه می آيد...  

مسابقه تئاتر بین الملل
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On the Occasion of Ashkan's Arrival
به مناسبت ورود اشکان

نام گروه: سوراخ تو ديوار
نويسنده: پوريا كاكاوند

كارگردان: پوريا كاكاوند
بازيگران: فربد فرهنگ، خسرو شهراز، 
مهسا  ســليمانی،  بهناز  وحيدآقاپور، 
ايرج پور، وحيدنفر، فرازسرابی، فاطمه 

فخرايی، فرزانه شكوهی، الدن نازی
 طراح صحنه: حميدپورآذری

موسيقی: انتخابی
مدت زمان:80 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

pourya_kakavand@ ايميــل:
yahoo.com

پوريا كاكاوند
متولد1367قزوين، مدرک كارشناسی 
ادبيات نمايشی دارد. وی كارگردانی 
نمايش چهارسوســايه و نويسندگی 
نمايشــنامه هايی همچون مترسک، 
ظفر-خيابان ناجی- بلوارمينا و.... را 

درپرونده كاری خود دارد.

Ashkan returns home after studying in 
Malaysia four years. His family plans a par-
ty to mark his arrival…

Troupe: SourakheTouDivar
Playwright:  PouriaKakavand
Director:PouriaKakavand
Cast:FaridFarhang, KhosroShahraz, 
VahidAghapour, BehnazSoleymani, 
MahsaIrajpour,VahidNafar, FarazSarabi, 
FatemehFakhraei, FarzanehShokouhi, 
Ladan Nazi
Set Designer:Hamid Pourazari
Costume Designer: Hamid Pourazari
Time: 80 min
Province: Tehran
E-mail: pourya_kakavand@yahoo.com

PouriaKakavand
Born in 1988, Kakavand holds a BA in dra-
matic literature. Scarecrow and Victor-
yare among his works.

اشكان پسرخانواده پس از چهارسال تحصيل در مالزی به ايران بر می گردد. خانواده 
به مناسبت بازگشت او ميهمانی ترتيب می دهند و...

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Hot  fever of t
تب تندط!

نام گروه: ژوان
نويسنده: محمود احدی نيا

كارگردان: رضا رشادت
بازيگــران: داريوش رشــادت، بتول 
عليزاده ميناب، عاطفــه جمالی، امين 

اسفنديار
 طراح صحنه: پيام فروتن
طراح لباس: پيام فروتن

موسيقی: آريا واحدی
مدت زمان: 65دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

reshadareza@gmail.com:ايميل

رضا رشادت
دانشــجوی  متولد1370بــوكان، 
كارگردانی نمايش دانشــگاه تهران 
است. وی از ســال1386با كارگردانی 
فعاليــت خــود را در عرصــه تئاتر 
او نمايــش هايی همچون  آغازكرد. 
نيمبند،  مالقات  گذرسقاخانه،  پايين 
مقتل خوانی شــام ضربــت و...را در 

كارنامه كاری خود دارد.

Taher the oldest son of the family comes 
back home from an addiction recovery 
center…

Troupe: Jouan
Playwright:  Mahmoud Ahadinia
Director:Reza Reshadat
Cast:DariushReshadat, BatoulAlizadeh-
Minab, AtefehJamali, Amin Esfandiar
Set Designer:PayamForoutan
Costume Designer: PayamForoutan
Music: Aria Vahedi
Time: 65 min
Province: Tehran
E-mail: reshadareza@gmail.com

Reza Reshadat
Born in 1991, Reshadatbegan his theater 
activities in 2007. He has works such as 
TAhe Passage of Saqqakhaneh to his 
credit.

طاهر پســربزرگ خانواده از كمپ ترک اعتياد به خانــه بازمی گردد. غافل از آنكه 
درنبودش به همه گفته شده كه او به تركيه رفته و...

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Mr. Karami's House

خانه ي آقاي کرمی

A child is born with abnormalities in Mr. Kara-
mi's House...

Playwright:  Amir Akhaveyn
Director:Amir Akhaveyn
Cast:AlirezaOstadi, TabasomHashemi, BahramA-
fshari, Maryam Nourmohammadi, SajadTabesh, 
Ali Abbasi
Set Designer:JaberRamezani
Costume Designer: Maryam Nourmohammadi
Director Assistant: Imanyazdi
Light Mehdi Ramezani
Time: 60 min
Province: Tehran

Amir Akhaveyn
Born in 1988, Akhaveyn began his theater ac-
tivities in 2007. Pardehkhani (Narration) of the 
Heavensis amonghis plays.

نويسنده: امير اخوين
کارگردان: امير اخوين

بازيگران: عليرضا استادی، تبسم هاشمی، بهرام افشاری، 
مريم نورمحمدی، سجاد تابش، علی عباسی

 دراماتورژ: محمدچرمشير
طراح صحنه: جابر رمضانی

طراح لباس: مريم نورمحمدی
مشاورکارگردان:جابر رمضانی

دستيارکارگردان، مديرتوليد وبرنامه ريز: ايمان يزدی
منشی صحنه: سميرا يوسفی

طراح نور: مهدی رمضانی
طراح پوستر و بروشور: سعيد وکيلی

مدت زمان: 60 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

امير اخوين
متولد1367شاهرود، دانشجوی کارشناسی ادبيات نمايشی 
در دانشگاه سوره است. وی از ســال1386فعاليت خود را در 
عرصــه تئاتر آغازکرد.  بازيگــری در نمايش های پرده خوانی 
افالک، دالک باشــی، سياهه ای برای سياه، زمستان درآتش، 
خاطرات بزرگ و...همچنين کارگردانی بمبی مخصوص خونه 

ما را در پرونده حرفه ای خود دارد. 

بچه ای درخانه آقای کرمی ناقص به دنيا می آيد و....

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Clean House
خانه پاکیزه

نام گروه: عطش پاسارگاد
نويسنده: سارا رول

مترجم: مازيار معاونی
كارگردان: مانلی حسين پور

اميرحسين  ابراهيمی،  شيوا  بازيگران: 
فروغ  فرشــادجو،  شــبنم  رستمی، 

قجابيگلی، آزاده معيدی فر
 طراح صحنه: ميثم نويريان

طراح لباس: الهام شعبانی
موسيقی: فرشاد فزونی

مدت زمان: 75دقيقه
استان: تهران

شهر: تهران

مانلی حسين پور
دارای  1365رشــت،  متولــد 
مدرک كارشناســی نقاشــی است. 
ســال1384فعاليت خود را درعرصه 
ای  گره  كارگردانی  تئاترآغازكــرد. 
در تاروپود نقش، يــک اتاق با دو در، 
هنگامه، ابرهای باران زا و.. را در پرونده 

كاری خود دارد.

The routines of Lian and Charles change 
with the arrival of a Brazilian servant…

Troupe: AtashPasargard
Playwright:  Sara Roul
Director:ManeliHosseinpour
Cast: Shiva Ebrahimi, Amir HosseinRosta-
mi, ShabanamFarshadjou, Forough-
Ghajabigli, AzadehMoayedifar
Set Designer:MeysamNavirian
Costume Designer: ElhamShabani
Music: FarshadFozouni
Time: 75 min
Province: Tehran

ManeliHosseinpour
Born in 1986, Hosseinpourholds a BA 
painting. He began his theater activities 
in 2005. One Room With Two Doors and 
Timeare among his works.

زندگی لين و چارلرز دچار روزمرگی شــده است. با آمدن برزيلی خدمتكار اتفاقات 
خاصی می افتد... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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About Fun of all kind
درباب تفریحات سالم و غیرسالم

نويسنده: سيداحسان عرفانی
كارگردان: فريبرزكريمی، سيداحسان عرفانی

بازيگران: اميرحسين طاهری، سياوش بهادری راد، محمد روشنی، فرامرز سرابی، 
سما موسوی

 طراح صحنه: سياوش بهادری راد
موسيقی: سارا بيگدلی شاملو

مدت زمان: 85 دقيقه
استان: تهران

شهر: تهران
 ehsan_etp@yahoo.com:ايميل

فريبرز كريمی
متولد1369تهــران،دارای مــدرک 
كارگردانی-بازيگری  كارشناســی 
دانشــگاه تهــران اســت. وی از 
ســال1387فعاليت خود را در حوزه 
تئاترشــد. وی كارگردانــی نمايش 
های نمی دونم فردا چی می شــه، النه 
خرگوش، پيتزا اسپيشيال، عمومی و.. 

را در پرونده كاری خود دارد. 

سيداحسان عرفانی
مدرک  دارای  1365تهــران،  متولد 
كارشناســی ادبيات نمايشی است. از 
ســال1383فعاليت خود را در حوزه 
تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی نمايش 
های استخوان هايی كه خاک كرده ايم، 
حماسه بيژن و منيژه، تجربه های اخير 

و.. را درپرونده كاری خود دارد.

Amir, Siamak and Mehran decide to stay in 
a house to help Hamed recover from his 
drug addiction…

Playwright:  SeyyedEhsanErfani
Director:FariborzKarimi, SeyyedEhsanEr-
fani
Cast: Amir HosseinTaheri, SiavashBahadori 
Rad, Mohammad Roshani, FaramarzSarabi, 
SamaMousavi
Set Designer:SiavashBahadori Rad
Music: Sara BigdeliShamlou
Time: 85 min
Province: Tehran
E-mail: ehsan_etp@yahoo.com

SeyyedEhsanErfani
Born in 1986, Erfaniholds a BA in dramatic 
literature. He began his theater activities 
in 2004. The Epic of Bijan and Manijeh is 
among his works

FariborzKarimi
Born in 1990, Karimiholds a BA in directing 
and acting. He began his theater activities 
in 2008.Special Pitza is one of his plays.

امير، ســيامک و مهران هركدام با در نظرگرفتن منافع شخصی تصميم می گيرند 
دركنارحامد درخانه ای حبس باشند؛ تا او اعتيادخود را ترک كند... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Lost in Yonkers
گم شده در یانکرز

پرستوگلستانی، كرامت رودساز، بهرام 
افشاری، مريم اكبری، پوريا رضايی نژاد، 

رضا مدنی
 طراح صحنه : پريسا شيرازی، مرتضی 

برزگر زادگان 
طراح لباس: پريدخت عابدين نژاد

دراماتورژ:حسن ملكی
منشی صحنه: تارا حيدری

مدير صحنه: حميد رضــا صفوی برنا، 
عباس سيدی

مدير اجرا: مهديه صيفی
موسيقی: حامد ملک
مدت زمان:120دقيقه

استان: تهران 
شهر: تهران

ايميل:
mortezabz86@gmail.com

مرتضی برزگر زادگان
متولد1365تهــران، دارای ديپلــم 
انسانی است. او از سال1386فعاليت 
خود را در عرصه تئاترآغاز كرد. بيشتر 
در عرصه دستياری كارگردان  فعاليت 
نمايش  و دســتياركارگردان  داشته 
های  الهه خليج، زندگی يک روياست، 
امير ارســالن نامدار، آئين فاطيما و.. 
كارگردان نمايش مهمان جامانده بوده 

است. 

نويسنده: نيل سايمون
مترجم: بهروزمحمودی بختياری
كارگردان: مرتضی برزگر زادگان

دريامــج،  فريــده  بازيگــران: 

Jay and Arty dislike their grumpy grand-
ma. But, they have to stay with at her 
place and tolerate her…

Playwright: Neil Simon
Director:MortezaBarzegar-Zadegan
Cast:FaridehDaryamoj, Parastou-
Golestani, KeramatRoudsaz, BahramAf-
shari, MaryamAkbari, PouriaRezaeiNejad
Set Designer & 
Costume:ParidokhtAbedinNejad
Music: HamedMalek
Time: 120 min
Province: Tehran
E-mail: mortezabz86@gmail.com

Barzegar-Zadegan
Born in 1986, Barzegar-Zadegan began 
his theater activities in 2007.  Life Is A 
Dream is among his plays.

جی و آرتی هر دو ازمادربزرگ اخمو بدشــان می آيد. ولی چاره ای نيســت پدر 
ورشكسته شده و آنها بايد در خانه مادر بزرگ زندگی كنند... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Singles
مجردها

نام گروه: هنرپيشه
نويسنده: ديويد فوئنكينو

مترجم: ساناز فالح فرد
كارگردان: پوران مرادی

فاطمه  زاده،  اميركرباليــی  بازيگران: 
امينی 

 طراح صحنه: تينو صالحی
طراح لباس: مقدی شاميريان

موسيقی: بهنام رحيمی
مدت زمان:70دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

پوران مرادی
مدرک  دارای  متولد1367تهــران، 
كارشناســی روانشناســی است. از 
ســال1380فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغازكــرد. اين اوليــن تجربه 
كارگردانی اوست. پيش از اين بازيگر 
نمايش هايی همچــون كنيزک من، 
شــاخه نبات، درنا، ماراسيتی و.. بوده 

است.

Michelle and Sylvie are both single, but 
they can never express their feelings for 
each other…

Troupe: Honarpisheh
Playwright:  David Foenkinos
Director:PouranMoradi
Cast: Amir KarbalaeiZadeh, FatemehAmini
Set Designer:TinouSalehi
Costume Designer: MaghdiShamirian
Music: BehnamRahimi
Time: 70 min
Province: Tehran

PouranMoradi
Born in 1988, Moradiholds a BA in psychol-
ogy. She began her theater activities in 
2001. She has so far acted in plays such as 
My Bondwoman. 

ميشل وســيلوی هر دو مجرد هستند. ولی هرگزنمی توانند احساسشان را نسبت 
به هم بگويند... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Like You When You Are Sleeping
مثل تو وقتی که خوابی

با رفتن برق، زوج جوان تصميم می گيرند 
شب را با بازی تازه ای سپری كنند و...

نويسنده: مونا محمود زاده 
كارگردان: شكوفه طاهری

بازيگران: هايده حســين زاده، مهدی 
حسينی نيا

 طراح صحنه و لباس: سهيالگلستانی
طراح نور: عباس نظام دوست

طراح پوســترو بروشــور: پژمان تک 
دهقان

مدت زمان: 40 دقيقه
استان: تهران

شهر: تهران

شكوفه طاهری
متولــد 1369كــرج، دارای مدرک 
از  تئاتراست.  كارگردانی  كارشناسی 
ســال1386فعاليت خود را در عرصه 
تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی پستچی 
پابلو نرودا، منطقه صفر، مورد مشكوک 

بز زنگوله پا و... را تجربه كرده است . 

When electricity went off, the young 
couple decides to spend the night play-
ing a new game…

Playwright:  Mona Mahmoud Zadeh
Director:ShokoufehTaheri
Cast:HayedehHosseinZadeh, Mehdi Hos-
seininia
Set & Costume 
Designer:SoheylaGolestani
Light: Abbas NezamDoost
Time: 40 min
Province: Tehran

ShokoufehTaheri
Born in 1990, Taheriholds a BA in theater 
directing. She began her theater activi-
ties in 2007. Zero Zone is among her 
works.

جی و آرتی هر دو ازمادربزرگ اخمو بدشــان می آيد. ولی چاره ای نيســت پدر 
ورشكسته شده و آنها بايد در خانه مادر بزرگ زندگی كنند... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Movement

موومان

Four passengers are in a train…

Playwright:  Mohammad Zareei
Director:MortezaGhafari
Cast:MortezaHosseinZadeh, MitraGorji, Ava 
Sharifi, ShakibShajareh
Set Designer & Costume:MortezaGhafari
Music: HamedHabibpour
Time: 45 min
Province: Tehran
E-mail: mortezaghaffari11@gmail.com

MortezaGhafari
Born in 1986, Ghafari holds a MA in theater di-
recting. He began his theater activities in 2003. 
Night and Rainfallare among his works.

نويسنده: محمدزارعی
کارگردان: مرتضی غفاری

بازيگران: مرتضی حســين زاده، ميترا گرجی، آوا شريفی، 
شکيب شجره

 طراح صحنه و لباس: مرتضی غفاری
موسيقی وصدا گذاری: حامدحبيب پور

مدت زمان: 45دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

mortezaghaffari11@gmail.com :ايميل

مرتضی غفاری
متولد1365، مدرک کارشناســی ارشــدکارگردانی 
تئاتر دارد. از ســال1382فعاليت خود را درعرصه تئاتر 
آغازکرد. کارگردان نمايش هايی همچون هزار جوراب 
پا، آنتيگونه، آفت اژدها، شب، بارش، درمسير ابرها و... 

است. 

چهار مسافر در يک کوپه قطار همسفر هستند و...

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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Youbitsoumeh
یوبیتسومه

نويسنده: نيما نادری
كارگردان: نيما نادری

تهيه كننده:محمد قدس
بازيگران: مريم بوبانی، مهدی صباغی، 

معصومه رحمانی
 طراح صحنه: سينا ييالق بيگی

مدت زمان: 70دقيقه
استان: تهران

شهر: تهران
nimanaderi@gme.com :ايميل

نيما نادری
 1388 ازســال  متولد1366تهران، 
فعاليت خــود را در عرصه تئاتر آغاز 
كــرد. او دارای مدرک كارشناســی 
ادبيات نمايشی است. وی نويسندگی 
نمايشــنامه های يک تن و يک وطن، 
كشــتی، ردپای آدم و.. را در پرونده 
كاری خــود دارد. ايــن اولين تجربه 
كارگردانی اوســت. همچنين پيش از 
اين موفق به دريافت جايزه برگزيده 
دوم نمايشنامه نويسی اكبر رادی در 
انيميشن  برترجشنواره  1391و  سال 

فيلم رشد شده است.  

Playwright:  NimaNaderi
Director:NimaNaderi
Producer:Mohammad Ghods
Cast: Maryam Boubani, Mehdi Sabaghi, 
MasoumehRahmani
Set Designer:SinaYeylaghbeigi
Time: 70 min
Province: Tehran
E-mail: nimanaderi@gme.co

NimaNaderi
Born in 1987, Naderi began his theater 
activities in 2009. He holds a BA in dra-
matic literature. He was selected the 
second best playwright in Akbar Radi 
Playwriting Award in 2012.

جی و آرتی هر دو ازمادربزرگ اخمو بدشــان می آيد. ولی چاره ای نيســت پدر 
ورشكسته شده و آنها بايد در خانه مادر بزرگ زندگی كنند... 

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران
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افسونگر

نويسنده: مهدی كوشكی
كارگردان: مصطفی كوشكی

بازيگران: شــهروز دل افكار، نازآفرين 
كاظمی، حســام منظور، امير حسين 

طاهری
طراح صحنه و لباس: هستی حسينی

طراحی صدا: نويد گوهری
دستياركارگردان: محمود باجولوند

عكاس: گلگونه نجفی
استان: تهران

شهر: تهران
مدت زمان: 55 دقيقه

مصطفی كوشكی
دارای  آبــاد،  متولد1363خــرم 
تئاتر  ارشــدكارگردانی  كارشناسی 
است. وی از سال1378 فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی 
نمايش های پائيز هزار و سيصد و جنگ، 
آپارتمان شماره جنگ، بازی  و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Shahin  is a writer who wants to go Sogol 
matchmaking. But Sogol guardian - Uncle 
Nasser - and threatened to kill him.

Charmer
Writer: Mehdi  Koushki
Director: Mostafa  Koushki
Cast: Shahrooz Delafkar, NazAfarin  Kaze-
mi, Hesam Manzour, Amir Hossein Taheri
Costume Designer :Hasty  Hoseny
Sound Design: Navid Gohari
Assistant Director: Mahmoud Bajvlvnd
Photographer: Golguneh Najafi
Duration:55min
City:Tehran

Mostafa  Koushki
Born in Tehran in 1363, holds a MA in the-
ater. he began to work in theater field In 
1378. He directed Autumn thousand three 
hundred and war, Number of apartments 
War, Game and etc.

شاهين نويسنده ای كه می خواهد به خواستگاری  سوگل برود. اما قيم سوگل- عمو 
ناصر- او را تهديد به مرگ می كند و..

مسابقه تاره هاي تئاتر ایران



Regions
مناطق

ابوالهول

بی بری

جن هایی که سال اسب می آیند

چند ریشترحرف تب دار

خیال بی خیال

Sphinx

Bibary

The Jinns Who Come in the Horse Year

A Few Richter Fererish Words  

Stop Daydreaming 

دو بر یک به  نفع بارسلونا
1-2 Barcelona

رد پر پروانه ای از آن سر دنیا
Trace of a Butterfly's Wing from the Other End of the World

رضا
Reza

زمان لرزه
Time quake

سمفونی استخوانهای ترک خورده
Symphony of Cleft Bones

سعادت لرزان مردمان تیره روز
Unstable Happiness of Miserable People 

شلب
Sheleb

یک هفته راه رفتن  در بهشت

فالن و چنان،حکومت خان جان

هملتک

Walking a week in the paradise

Felano Chenan,Rulling of Khanjan

Hamletak
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Sphinx
ابوالهول

دستياركارگردان: اميرمحمدسپهوندی
منشی صحنه: فهيمه بريهی

اكبرزاده،  اميرحسين  صحنه:  طراحان 
داود پورحمزه

طراح گريم: محمدرضاعبدالهی فرد
طراح لباس: اميردلفانی

مديرصحنه: مسعود بيرانوند
انتخاب موسيقی: سعيدزارع

طراح پوسترو بورشور: مرجان شرحان
سرپرســتان گــروه: ميناســپهوند، 

محمدرضاعبدالهی فرد
كاری ازباشگاه بازيگران چخوف

كارمشــترک انجمن هنرهای نمايشی 
استان لرســتان و واحد نمايش حوزه 

هنری لرستان
استان: لرستان
شهر:خرم آباد

مدت زمان نمايش: 50
 

داود پورحمزه
متولد1363خرم آباد،دارای كارشناسی 

حقوق است.
وی ازســال1386 فعاليــت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كــرد. اين اولين 
تجربــه كارگرردانی اوســت. بازی 
درنمايش های چوب و عسل، تا رهايی، 
تشــنه تر از آفتاب و... را در پرونده 

كاری خود دارد. 

نويسنده: علی شمس
كارگردان: داود پورحمزه

بازيگــران: عليپوراحمديان، مژگان 
طاهرپــور، پيمــان پورخــدادای، 
حسن شــيخ حسينی،رضاسپهوند و 

داودپورحمزه

Zionist forces are surreptitiously observ-
ing an Iraqi scientist called Ghoraif  who 
is designing the plans of a nuclear power 
plant in Iraq…

Playwright:  Ali Shams
Director: Davood Pourhamzeh
Cast: Alipour Ahmadiyan, Mojgan Taher-
pour, Peyman Pourkhodadadi, Hassan 
Sheikh-Hosseini, Reza Sepahvand
Director Assistant: Amir Mohammad Sepa-
hvandi
Set Designers: Amir Hossein Akbarzadeh, 
Davood Pourhamzeh
Costume Designer: Mohammad Reza Ab-
dollahifard
Province: Lorestan
Time: 50 min

Davood Pourhamzeh
Born in 1984, Rajabi holds a BA in law. He 
began his theatrical activities in 2007. This 
is his first experience to as director. Wood 
and Honey are among his works.

نيروهای صهيونيست، دانشــمندی عراقی به نام غريف را بخاطر طراحی پالنهای 
يک نيروگاه اتمی در عراق زير نظر گرفته اند و... 

مسابقه  مرور تئاتر ایران



46The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Bibary

بی بری

نام گروه: تئاترآينه
نويسنده و كارگردان: عليرضاداوری

بازيگران: كورش سلمانی، مريم ساالری 
نسب، ابوذراحمدی، ساجده حاجی زاده

منشی صحنه: ميتراساالری نسب
مديرصحنــه واموراجرايــی: ابراهيم 

اسفندی
مديرتوليد: امين موحدی

موسيقی: حامدعليزاده
طراح وگرافيست: امين صادقی

طراح واجرای نور: هادی عليشاپور
طراح لباس: سميه دهقانی

طراح صحنه: عليرضاداوری
طراح حركات : مريم مزيدی

عكاس: علی احترامی
آدرس وبالگ:

mirrorgroup.blogfa.com

عليرضاداوری
رودان،  متولد1360شهرســتان 
نويسنده، كارگردان و پژوهشگر تئاتر 
است. دانش آموخته رشته كارگردانی 
از دانشكده سينما تئاتر دانشگاه هنر 
است. نويســنده و كارگردان نمايش 
هايی همچون ســنگار، بی بری، آواز 
مترسک های زمين های خشک انتظار، 
بر شانه های زخمی زينب، سايه هايی 
درباد، جرقه غيرت و... به شــمار می 
رود. برگزيده جشنواره های استانی، 
منطقه ای و كشــوری بوده اســت. 
نويسنده برگزيده جشنواره فجر سی 
و يكم، اول كارگردانی درجشــنواره 
بيســت و نهم و... دركارنامه كاری او 

ديده می شود.

The rumor of the spread of a mythical 
disease is released in the town. It is sum-
mertime and parents are worried about 
their children…

Troupe: Ayeneh Theater 
Playwright and Director: Alireza Davari
Cast: Kourosh Salmani, Maryam Salari-
nassab, Abouzar Ahmadi, Sajedeh Ha-
jizadeh
Music: Hamed Alizadeh
Graphic Designer: Amin Sadeqi
Costume Designer: Somayyeh Dehqani
Set Designer: Alireza Davari
Photographer: Ali Ehterami 
Weblog: mirrorgroup.blogfa.com

Alireza Davari
Born in 1981, in Roudan county, Davari 
is a theatrical researcher, writer and 
director. He has studied directing at 
Honar University’s Cinema and Theater 
Faculty. Shadows in the Wind is among 
his works.

زمزمه بيماری افسانه ای در شهر می پيچد. تابستان است و پدران و مادران نگران 
كودكان خود هستند... 
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A Few Richter Fererish Words  
چند ریشترحرف تب دار

نويســنده، طراح و كارگردان: محمد 
شاكری

نام گروه: ميم
بازيگران: جواد پور سعيد، رضا انصاری 
فر، ســيمين انبارلو، راضيه بدرانلويی، 
ليال محمدی، شــيرين نادمی، فاطمه 

جعفری، پرندخانی
سرپرست گروه: حسن عابدی

مشاوركارگردان: مهران رحمانی
دستياركارگردان: محمود اخالقی

آهنگساز: اميد رمضانی
طراح پوستر و بروشور: مسعود زمانی

عكاس و امور فنی: ايمان بدری رمضانی
مدير صحنه: امير تقی پور

منشی صحنه: اكرم غالمی
هماهنگی: علی يزدانی
دكوراتور: اكبر گريوانی
استان: خراسان شمالی

شهر: بجنورد
مدت زمان: 60دقيقه 

محمد شاكری
ی  نشــجو ا د ، د ر 1بجنو 36 6 لد متو
رشــته كارگردانی تئاتر اســت. او 
ازسال1382با بازيگری فعاليت خود را 
درعرصه تئاترآغازكرد. وی كارگردانی 
نمايش هايی همچــون گفت وگوی 
شبانه، اعترافاتی درباره زنان، زندگی 
چيز خوبيه و... را در پرونده كاری خود 

دارد. 

Norah has been living alone for a many 
years. His husband has been sent to the 
front. At one night, a stranger arrives. He 
has important things to say…

Troupe: Mim
Playwright, Designer and Director: Mo-
hammad Shakeri
 Cast: Javad Poursaeed, Reza Ansarifar, 
Simin Anbarloo, Leila Mohammadi, Shirin 
Nademi, Fatemeh Jafari
Supervisor: Hassan Abedi
Director Assistant: Mahmoud Akhlaqi
Composer: Omid Ramezani
Province: North Khorasan
Time: 60 min

Mohammad Shakeri
Born in 1987, Shakeri is studing in direct-
ing. He began his theater activities in 
2003. Dialog in the night, Confessions 
About Women is among his plays.

نورا مدتهاست تنها زندگی می كند. همسرش درميدان جنگ به سر می برد. شبی، 
مرد ناشناسی می آيد. مرد ناشناس حرف های مهمی برای گفتن دارد اما...
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Stop Daydreaming 
خیال بی خیال

نام گروه: ستايش
نويسنده: فاطمه مكاری

كارگردان: احسان فاضلی
بازيگــران: اميــن زارع، آرام زنجانی، 

معصومه ماندنی، فرزاد قاسمی
 طــراح صحنه و طراح لبــاس: مرجان 

روحانی فر
موسيقی: زهرا محمودی

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

fazeli_ehsan@yahoo. ايميــل:
com

مدت زمان: 60 دقيقه 

احسان فاضلی
متولد1356اهــواز، دارای مــدرک 
كارشناسی ارشــدكارگردانی است. 
درحوزه  را  خود  ازسال1372فعاليت 
تئاتر آغاز كرد.وی كارگردانی نمايش 
های ســرود صدهزار افليای عاشق، 
ســرگرم خودت بودی، شخص سوم، 
خواب برهنه بــرف و... را در پرونده 

كاری خود دارد. 

Strange things happen at the wedding 
anniversary night of a young couple…

Troupe: Setayesh
Playwright:  Fatemeh Makari
Director: Ehsan Fazeli
Cast: Amin Zare, Aram Zanjani, Masoumeh 
Mandani, Farzad Qasemi
Set and Costume Designer: Marjan Ro-
hanifar
Music: Zahra Mahmoudi

Province: Isfahan
E-mail: fazeli_ehsan@yahoo.com
Time: 60 min

Ehsan Fazeli
Born in 1977, Fazeli holds an MA in direct-
ing. He has directed plays such as You 
Were Engaged by Yourself.

در شب سالگر ازدواج  دو زوج جوان، اتفاقات خاصی می افتد و...
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1-2 Barcelona
دو بریک به  نفع بارسلونا

نويسنده وكارگردان: مهسا غفوريان
بازيگران: مهدی ضياء چمنی، حســام 
غالمــی بيرق دار، ســحر محموديان، 
حميدرضا حافظ شجری، مهساغفوريان

طراح صحنه: مهسا غفوريان
طراح لباس: مهشيد غفوريان
موسيقی: مهدی ضياء چمنی

طراح گريم و اجرا: علی احمدی، نيلوفر 
قرائی

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد

mahsa.ghafarian@ ايميــل: 
yahoo.com

مدت زمان: 88دقيقه

مهسا غفوريان
كارشناسی  متولد1366مشهد،دارای 
نقاشی است. وی ازسال 1386فعاليت 
خود را درعرصــه تئاتر آغازكرد. وی 
كارگردانی نمايــش پوچی پوچ خانم 
مير مازاد، يک خانه ی كوچک كه زياد 
قديمی نيست و... را در پرونده كاری 

خود دارد. 

An apartment and tells the story of the 
couple who have a little boy. Husbands 
friend comes to their home so much and 
His wife is very upset…

Playwright and Director: Mahsa Ghafouri-
yan
Cast: Mehdi Ziya-Chamani,  Hesam Ghola-
mi-Beiraqdar, Sahar Mahmoudiyan, Hami-
dreza Hafezshajari, Mahsa Ghafouriyan
Set Designer: Mahsa Ghafouriyan
Costume Designer: Mahshid Ghafouriyan
 Music: Mehdi Ziya-Chamani
Make-up Designer: Ali Ahmadi, Niloufar 
Qaraee
Province: Razavi Khorasan
E-mail: mahsa.ghafarian@yahoo.com
Time: 88 min

Mahsa Ghafouriyan
Born in 1987, Ghafouriyan began his the-
ater activities in 2007. A Fairly Old House 
is among his works.

يک نمايش آپارتمانی اســت و داستان زن و شوهری را روايت می كند كه يک پسر 
بچه كوچک دارند . دوســت شوهر خيلی زياد به خانه آنها می آيد و ژاله همسر او از 

اين ماجرا ناراحت است و ...
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Trace of a Butterfly's Wing from 
the Other End of the World

رد پر پروانه ای از آن سر دنیا

منصوربافتی  ســاالری،  محمدرضــا 
پور، ســعيدبافتی پــور، محمدترابی، 
معين اميــن، كاميارميرزايی، الينا زكی 

زاده،آريو سام اميری 
 طراح صحنه: جليل اميری

طراح لباس: ظهره خيرالدين
موسيقی: رضا شيخ زاده

دراماتورژ: اميرحسين طاهری
دستياركارگردان: وحيدسلطانی

مشاوركارگردان: زهره خيرالدين
سرپرست گروه: مسعودسلطانی زاده

مديرصحنه: محمد تاری زاده
طراح پوستر و بروشور:شهريار رضايی

استان: كرمان
شهر: كرمان

مدت زمان: 95دقيقه

جليل اميری
كارشناســی  متولــد1353،دارای 
مهندســی مكانيک اســت. وی از 
ســال1368فعاليت خود را در حوزه 
تئاترآغاز كرد. وی كارگردانی نمايش 
های اگرموريانه ها بخندند، دو به دل، 
هزاره غزال، قاصدک،گروزرا و....را در 

پرونده كاری خود دارد.

نام گروه: شهر ايران
نويسنده وكارگردان: جليل اميری

بازيگران: علی صادقــی زاده، مژده 
ناظمــی، زهــره كاميــاب، فرزانه 
ابوالهــادی، پريســا شــاه مرادی، 
نمازيان،  بهناز  آبادی،  دانيال محمود 

Facebook relationships of Faezeh Ra-
jabi, a university professor, leads to a 
disaster…

Troupe: Shahr-e Iran
Playwright and Director: Jalil Amiri
Cast: Ali Sadeqizadeh, Mozhdeh Nazemi, 
Zohreh Kamyab, Farzaneh Abolhadi, 
Parisa Shahmoradi
Set Designer: Jalil Amiri
Costume Designer: Zohreh Kheireddin
Music: Reza Sheikhzadeh
Supervisor: Masoud Soltanizadeh
Province: Kerman
Time: 95 min

Jalil Amiri
Born in 1974, Amiri holds an MA in Me-
chanical Engineering. He has directed 
the play named If the Termites Laugh.  

ارتباطات فيس بوكی فائزه رجبی- استاد دانشگاه- منجر به فاجعه می شود... 
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Reza
رضا

نويسنده: جابر رمضانی 
كارگردان: گروهی 

سرپرست تيم كارگردانی و دراماتورژ: 
جابر رمضانی

بازيگران: كمال كالنتر، مائده اسدالهی 
طراح صحنــه: جابر رمضانی، ســاالر 

حسينی فر
طراح لباس: مريم نورمحمدی

دستيار كارگردان: فائزه مومن 
تيم نويسندگان: محدثه رمضانی، مائده 

اسدالهی، فائزه اميرحسينی
مديرتوليد و مجری طرح: محمدرضاشاه 

مردی 
استان: قم

شهر: قم
مدت زمان: 110دقيقه

جابر رمضانی
 متولــد 1367قــم و دانشــجوی 
كارشناسی ارشــد كارگردانی تئاتر 
دردانشگاه تربيت مدرس است. دارای 
مدرک كارگردانی از موسســه فيل 
تايلند، فيلم سازی مستند ازدانشگاه 
هند وعضــو انجمن كارگردانان خالق 
جهانINSTED اســت. كارگردانی 
آثاری از جمله تيم شنا، اسكيس، بچه 
سارافينا، كمدی كيهانی يه بازی تازه 

و... بوده است.

People enter Reza Hotel…

Playwright:  Jaber Ramezani
Supervisor and Dramaturge: Jaber Rame-
zani
Cast: Kamal Kalantar, Maedeh Asadollahi
Set Designer: Jaber Ramezani, Salar Hos-
seinifar
Costume Designer: Maryam Nourmoham-
madi
Province: Qom
Time: 110 min
 
Jaber Ramezani
Born in 1988, Ramezani is studying the-
ater at Tarbiat Modarres (teachers train-
ing) University. He has so far directed 
plays such as Swimming Team.

آدمهايی به هتل رضا وارد می شوند...
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Time quake
زمان لرزه

نام گروه: بازی
نويسنده: اصغرگروسی

كارگردان: محمدرضا درند، سعيد زندی
بازيگران: سعيدزندی، مصطفی ذوقی، 
جواد قاســمی، مريم عطيه ميرزايی، 

طيبه قاسم پور
 طراح صحنه و طراح لباس: سعيد زندی، 

محمد رضا درند
موسيقی: عارف روستايی

مدت زمان: 75دقيقه
استان: كرمانشاه

شهر: كرمانشاه 

محمدرضا درند
مدرک  متولد1356كرمانشاه،دارای 
ديپلم است. وی ازسال1368 فعاليت 
خود را درعرصــه تئاتر آغاز كرد. وی 
كارگردانی آثاری همچون يک كاست 
لته، جل پشت ها، آخرين بازی،خون 
و ماتيــک و... را در پرونده كاری خود 

دارد. 

 سعيد زندی
متولــد 1355، دارای مدرک كاردانی 
مكانيک است. او ازسال1373فعاليت 
خودرا درحــوزه تئاترآغاز كرد. وی 
كارگردانی خرمگس، مرگ كســب و 
كار من است، خون و ماتيک و.... را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Someone's love remains unexpressed…

Troupe: Bazi
Playwright: Asghar Garousi
Director: Mohammad Reza Darand, Saeed 
Zandi
Cast: Saeed Zandi, Mostafa Zoqi, Javad 
Qasemi, Maryam Atiyeh MirzaeI, Tayyebeh  
Qasempour
Set & Costume Designers: Saeed Zandi, Mo-
hammad Reza Darand 
Music: Aref Roustaei
Time: 75 min
Province: Kermanshah

Mohammadreza Darand
Born in 1977, Darand began her theater activ-
ities in 1989. He has directed plays, including 
The last Play, The Blood and Lipsteak.

Saeed Zandi
Born in 1976, Zandi began her theater activi-
ties in 1994. He has directed plays such as 
The Horsefly, The Blood and Lipsteak.

عشقی در نهايت ناگفته می ماند... 
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Time quake
زمان لرزه

Symphony of Cleft Bones
سمفونی استخوانهای ترک خورده

نام گروه:ری را
نويسنده وكارگردان: سعيدخيراللهی

بازيگران: مصطفــی كوليوندی، مالک 
آبساالن، علی اصغراســماعيلی، زهرا 
عبدی، محسن كوليوندی،  امين اكبری، 
مهدی مهدوی، محمدخيراللهی، فرشته 

زروار ، سميه صيدی، نسيم عبدی
 طراح صحنه: سعيدخيراللهی

طراح لباس: مصطفی كوليوندی
طراح نور: بهنام يونسی

موسيقی: محسن كوليوندی
مدير تداركات: مهدی مهدوی 

تهيه كننده: مصطفی كوليوندی
استان: ايالم

شهر: دهلران
rira75@gmail.com:ايميل

مدت زمان: 50دقيقه

سعيد خير اللهی
متولد1359دهلــران،دارای كاردانی 
معماری است. او از سال1378فعاليت 
خــود را درعرصــه تئاترآغازكرد.

وی نمايــش هــای ســوزكمانچه 
درعصريخبنــدان، چريكه، خدابس، 
نامــدار، هملت اتمــی، والديمير و 
اســتراگون هردو زنده انــد، رومئو 
وژوليت عربند، ايســتاده روی خط 
استوای جنگ، آينه های های مكدر، 
بلوط های تلــخ و.. را كارگردانی كرده 

است.

A number of people live on an ancient 
hill…

Troupe: Rira
Playwright & Director: Saeed Kheirollahi
Cast: Mostafa Koulivandi, Malek Absalan, 
Aliasghar Esmaeeli, Zahra Abdi, Mohsen 
Koulivandi, Amin Akbari
Set Designer: Saeed Kheirollahi
Costume Designer: Mostafa Koulivandi
Music: Mostafa Kulivandi
Producer: Mostafa Koulivandi
Province: Ilam
E-mail: rira75@gmail.com
Time: 50 min
 
Saeed Kheirollahi
Born in 1980, Kheirollahi began his theater 
activities in 1999. Romeo and Juliet are Ar-
abs is among his works.

آدم هايی روی يک تپه باستانی زندگی می كنند... 
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Unstable Happiness of 
Miserable People 

سعادت لرزان 
مردمان تیره روز

Troupe: Tabriz  Kotal
Playwright: Alireza Naderi
Director: Yaqoub Sediq-Jamali
Cast: Hamed Manaafi, Saeedeh Hamed, 
Jamal Saqinejad, Bita Azadi, Shadi 
Amiri
Composer: Behnam Moradkhani
Assistant Director: Vahid Behbodi, 
Mirmilad Mehdizadeh
Catalog and poster designer: Habib 
Parvinqods
Stage Manager: Farhoud Mansouri-
loraqdam
Photogragher: Farnaz Matloubi
Province: East Azarbaijan
Time: 65 min

يعقوب صديق جمالی
متولد 1353 تبريز / کارشناس ادبيات نمايشي از دانشگاه آزاد، اسالمی 
واحد اراک / کارشــناس ارشد تهيه کنندگی از دانشکده صدا و سيمای 
جمهوری اســالمی / نويســندگی و کارگردانی بيش از چهل نمايش / 
شرکت در اکثر  جشــنواره های تئاتری کشور و دريافت جوايز مختلف 
از آنها / اجرای نمايش در کشــورهای ترکيه ، آذربايجان ، تاجيکستان 
، ارمنســتان ، امارات متحده عربی / تجليل شــده به عنوان يکی از سی 
کارگردان برتر تئاتر کشــور در بيست و هشتمين جشنواره بين المللی 
تئاتر فجر / تجليل شــده به عنوان يکی از بيســت کارگردان برتر حوزه 

تئاتر دفاع مقدس توسط ستاد فرماندهی کل قوا / ....

خانــواده ای درمعرض فروپاشــی قرار دارد، پســر بزرگ 
خانواده به داليل نامعلومی ناپديد شده است. پس از مدتی 
مشخص می شــود که برادرش در اين سر به نيست شدن 

نقش داشته است... 

نام گروه: کتل تبريز
نويسنده: عليرضا نادری

کارگردان: يعقوب صديق جمالی
بازيگران: حامد منافی، سعيده حامد، جمال ساقی نژاد، بيتا 

آزادی، شادی اميری، يوسف اکبرزاده، سنا پورسعيدی
طراح صحنه: علی صفايی فر

آهنگساز: بهنام مرادخانی
دستيارکارگردان: وحيد بهبدی، ميرميالد مهدی زاده

طراح گريم: رضا فالحيان
اجرای گريم: اميرحيدر زاده

طراح پوستر وبروشور: حبيب پروين قدس
مدير توليد: عباسعلی زارع

مديرصحنه: فرهود منصوری لر اقدم
عکاس : فرنازمطلوبی

استان: آذربايجان شرقی
شهر: تبريز

مدت زمان: 65 دقيقه

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Sheleb

شلب

The conspiracy of Iraqi agents inflicts problems 
on a family in the midst of Iran-Iraq war…

Playwright: Hossein Zolfaqari
Director: Foad Rabehi
Cast: Roya Zare, Amir Baqeriyan, Moslem Bavi, 
Hossein Zolfaqari,  Foad Rabehi, Shahab Savae-
di, Seyyed Ali Ale-Jaber
Set Designer & Costume: Hossein Zolfaqari, 
Foad Rabehi
Music: Ma'ad Rabehi, Valid Shahabi, Jamal Sajadi-
yan, Ali Beit-Nasser, Moslem Salari
Supervisor: Heshmatollah Qasemi
Light Designer: Ehsan Pourideh
Secretary Scene: Seyedeh Neda Mousavi-Nejad
Time: 55 min
Province: Khuzestan

Foad Rabehi
Born in 1972, Rabehi began his theater activi-
ties in 1990. He has directed plays such as The 
Pomegranate and Wheat.

نام گروه: شب خرمشهر
نويسنده:حسين ذوالفقاری 

کارگردان: فوادرابحی
بازيگران:رويــا زارع، اميرباقريــان، مســلم باوی، حســين 

ذوالفقاری، فوادرابحی، شهاب سواعدی، سيدعلی آل جابر
طراح صحنه و لباس: حسين ذوالفقاری، فوادرابحی

اجرای دکور: خزعل قيم، محسن موسوی
موسيقی: معاد رابحی، وليدشــهابی، جمال سجاديان، علی 

بيت ناصر، مسلم ساالری
افکت:عبدالرسول وفايی نژاد

سرپرست گروه: حشمت اهلل قاسمی
طراح نور: احسان پوريده

موسيقی: مسسلم ساالری
مدير صحنه: حميد بقايی

منشی صحنه: سيده ندا موسوی نژاد
مدت زمان: 55دقيقه

استان: خوزستان
شهر: خرمشهر

 

فواد رابحی
متولد1351خرمشــهر،دارای مدرک ديپلم است. از 
ســال1369با بازيگری  فعاليت خود را در تئاتر آغاز 
کرد. وی کارگردانی نمايش های عاقبت پرستوها به 
کجا، درمزار توتــون، مضرات دخانيات، صداش بزن، 
انار وگندم، هفت پــرده، من هنوز زنــده ام و.. را در 

پرونده کاری خود دارد.

خانــواده ای درگيرو دارجنگ ايران وعراق درخرمشــهر 
دچاردسيسه عامالن عراقی می شوند... 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Felano Chenan,Rulling of Khanjan
فالن و چنان،حکومت خان جان

نام گروه: تن ها
نويسنده: رضا شاهبداغی
كارگردان: مهدی محمدی

مهناز  باقــری،  معصومه  بازيگــران: 
نازنين صالحی،  حسينی، نگار سرلک، 

فاطمه قاسمی
 طــراح صحنه وطراح لبــاس: مهدی 

محمدی 
موســيقی: محمودرضاخليلی، مسعود 

عباسی
نوازنده: مسعود آقاصالح، حسن مولوی، 

محمد غالمی
مدت زمان:60دقيقه 

استان: مركزی
شهر: خمين

tanha_theatr2001@ يميــل: ا
yahoo.com

مهدی محمدی
متولد1358خمين، دارای كارشناسی 
از  وی  اســت.  ارشــدكارگردانی 
سال1377فعاليت تئاتری خود را آغاز 
كرد. وی كارگردانی نمايش تفنگ های 
خانم كارار، بريدگی های خونبارعصب، 
من ديگه آدم بشو نيستم، درقاب های 
تمام قــد، آوای زمين و... را درپرونده 

كاری خود دارد.

Harem women try to inform their king 
of the conditions of his court and the 
country by telling him the story of a Qa-
jar king…

Troupe: Tanha
Playwright: Reza Shahbodaghi
Director: Mehdi Mohammadi
Cast: Masoumeh Baqeri, Mahnaz Hos-
seini, Negar Sarlak, Nazanin Salehi, Fate-
meh Qasemi
Set Designer and Costume: Mahdi Mo-
hammadi
Music: Mahmoudreza Khalili, Masoud Ab-
basi 
Time: 60 min
Province: Markazi
E-mail: tanha_theatr2001@yahoo.com

Mehdi Mohammadi
Born in 1979, Mohammadi holds MA 
in directing. I won’t Be a Human-Being 
Anymore, Earth Whisper are among his 
works.

زنان دربار يكی از شاههای قاجار شروع به داستان گويی برای شاه می كنند تا او را از 
اوضاع دربار و كشور باخبرسازند...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Hamletak
هملتک

نام گروه: سامر
نويسنده: محسن ايرجی

كارگردان: افق ايرجی
بازيگران: مرتضی علی دادی، نفيســه 
اميد  مهــری، محمدجواد شــريفی، 
عباســی، الهه فربدزاده، پوريا رضايی، 

صائب مير رضا داودی، افق ايرجی
 طراح صحنه و طراح لباس: افق ايرجی

موســيقی: جاويد پناهی، امين اميری، 
محمد ابراهيمی

طراح پوستر و بروشور، طيبه هراتی
دستياركارگردان و نور: رضا مظفری

سرپرست گروه: سعيد آهنگران مقدم
مشــاورين كارگردان: مجيد رحمتی، 

سعيد آهنگران مقدم
استان: مركزی

شهر: اراک
ofogh.ir@gmail.com:ايميل

مدت زمان: 55 دقيقه

افق ايرجی
مــدرک  دارای  متولــد1361اراک، 
نمايشی  ارشــدادبيات  كارشناسی 
است. وی ازســال1378فعاليت خود 
را درعرصه تئاتر آغازكرد. كارگردانی 
نمايش های عشق آباد، مرگ يزدگرد، 
پيک نيک درميدان جنگ، مكبث به 
روايت مردم كوچه و بازار، شــاه لير 
به روايت مردم كوچه و بــازار و.... را 
در پرونده كاری اش ديده می شــود. 
وی همچنين برنــده جوايز متعددی 
از جشنواره های استانی، منطقه ای، 
تئاتر دانشگاهی كشور و.. شده است. 

Performed in the framework of Iranian 
plays, this is an Iranian adaptation of 
Shakespeare's Hamlet…

Troupe: Saamer
Playwright: Mohsen Iraji
Director: Ofoq Iraji
Cast: morteza Alidadi, nafiseh Mehri, mo-
hammad javad Sharifi, Omid Abbasi, Elahe 
Faridzadeh, Pourya Rezayee
Set Designer and Costume: Ofoq Iraji
Music: Javid Panahi, Amin Amiri, Moham-
mad Ebrahimi
Assistant Director & light: Reza Mozaffari
Supervisor: Saeed Ahangaran Moqaddam
Province: Markazi
E-mail: ofogh.ir@gmail.com
Time: 55 min

Ofoq Iraji
Born in 1982, Iraji holds MA in Dramatic 
Literature. He has directed plays, includ-
ing Eshqabad, Death of Yazdgerd. He has 
also won many awards from provincial 
festivals.

هملت شكسپير در فضای نمايش های ايرانی رنگ و بوی بومی به خود می گيرد... 

مسابقه تئاتر بین الملل
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Walking a week in the paradise
یک هفته راه رفتن  در بهشت

نام گروه: تئاترشادن
نويسنده: رضا گشتاسب

كارگردان: رضا كرمی زاده
بازيگران: اردالن فنی، مهرداد علی پور، 
پوريا نيک اقبال، محبوبه خادمی، آسيه 
رنجبر، مينا پناه پوری، مصطفی الهوتی 
نــژاد، محمدصالح كرمــی، صمدپور 
رحيمی، راميــن حامدی راد، امين كرم 

زاده
دستيار كارگردان: اردالن فنی 

طراح صحنه: رضا كرمی زاده
طراح لباس: فوزيه خورشيدی

مدير صحنه: سجاد خليليان
استان: كهگيلويه و بويراحمد 

شهر: ياسوج
مدت زمان: 50دقيقه

رضا كرمی زاده
مدرک  دارای  متولد1359ياســوج، 
مهندسی شيمی وكارشناسی سينما 
فعاليت  ازســال1384  اســت. وی 
خود را درعرصــه تئاتر آغازكرد. وی 
كارگردانی نمايش های سه گانه سوء 
زن و سوسک، سه روايت از مردن در 
يک روز مه آلــود، خواب برهنه برف، 
چاقوی دم كرده شب و... را در پرونده 

كاری خود دارد. 

The character of the story hates lying 
and fabricating stories… 

Troupe: Shaden Theater
Playwright: Reza Gashtasb
Director: Reza Karami-Zadeh
Cast: Ardalan Fanni, Mehrdad Alipour, 
Pouriya Nik-Eqbal, Mahboubeh Khademi, 
Asiyeh Ranjbar
Set Designer: Reza Karami-Zadeh
Costume Designer: Fouziyeh Khorshidi
Province: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
Time: 50 min

Reza Karami-Zadeh
Born in 1980, Mohammadi holds BA in 
cinema and also chemistry engineering. 
He has directed plays such as Triple, Sus-
picion, and Cockroach.

شخصيت داستان از دروغ  و قصه بافی بيزار است... 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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The Jinns Who Come in Horse Year 
جن هایی که سال اسب می آیند

نام گروه: اتود
نويسنده: مجيد كاظم زاده مژدهی

كارگردان: كريم علی خواه
زندی،  يكانی، شراره  بازيگران:مسعود 
پريا برزگر، الميــرا حيدری ثانی، هانيه 
حيدری ثانی، ســعيد عبداللهی، علی 

مازيكاری
 طراح صحنه: مريم كالنتری، وحيد خدا 

پرست 
طراح لباس: هانيه حيدری ثانی

طراح نور: روياكالنتری
استان: آذربايجان غربی

شهر: اروميه 
مدت زمان: 65دقيقه

كريم علی خواه
مــدرک  متولد1355مرنــد،دارای 
كارشناســی ادبيات فارسی است. او 
از سال1371فعاليت خود را در عرصه 
تئاتر آغاز كرد. وی تــا كنون30 اثر 
نمايشــی را كارگردانی كرده است. از 
جمله واپسين دم، آرش، مسافران، ای 

ماه، ماه و مه و... 

Sogol and Maziar are a recently married 
couple who has rented an old house. How-
ever, they do not know that the house is 
hunted. The Genies and the landlord cre-
ate problems for them ….

Troupe: Etude 
Playwright: Majid Kazemzadeh-Mojdehi
Director: Karim Alikhah
Cast: Massoud Yekani, Sharareh Zandi, 
Parya Barzegar, Elmira Heidari-Sani, Hani-
yeh Heidari-Sani
Set Designer: Maryam Kalantari, Vahid 
khodaparast
 Costume Designer: Haniyeh Heidari-Sani
Light Designer: Roya Kalantari
Province: West Azarbaijan
Time: 65 min

Karim Alikhah
Born in 1976,  Alikhah began his theater 
activities in 1992. He has directed plays 
such as The Last Breath, Arash, Travelers. 

 سوگل و مازيار تازه عروس و دامادی هستندكه يک خانه قديمی را اجاره كرده اند؛ 
غافل از اينكه خانه جن دارد. حاالجن ها و صاحب خانه مشكالتی را برای آنها بوجود 

آورده اند... 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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آسمان روزهای برفی 
The Sky of Snowy Days

آنکه گفت آری آنکه گفت نه
The One Who Said Yes and the One Who Said No

بزار یه امشب بگذره
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بی چیز
Things Less

پرسه درالبه الی فریم های به هم چسبیده تایم الین 

پوتین ها
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تارشیشه ای
Glass String

جامانده
Left Behind

زندگی درتئاتر 
Life in Theater
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Charizma

مجلس انتقام جویی برادر زاده ای که عمو مادرش گرفته بود 
Hamlet’s revenge

فورتی
Forty
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Everything about Mr. A

Go around the Frames...
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The One Who Said Yes and the 
One Who Said No

آنکه گفت آری آنکه گفت نه

 نويسنده: برتولت برشت
كارگردان: كيومرث حائری

بازيگران: هومن پناهی، آوا درويشــی، 
فاطمه  مهدخت مواليی، سيما شبانی، 

دهقان نسب 
طراح صحنه: وحيد قيدی
طراح لباس: سيما صادقی
بازيگردان: نيكو ممدوحی

نوازندگان: رضا رزاز، فرهاد احمدی
آهنگساز: رضا رزاز

طراح پوستر: ميثم خاوری
عكاس: سارنگ هاشمی

مدت زمان:70 دقيقه

كيومرث حائری
دانشــجوی  1369شــيراز،  متولد 
كارشناسی ادبيات نمايشی است. وی 
ازسال1389 فعاليت خود را درعرصه 
تئاتــر آغازكرد. ايــن اولين تجربه 

كارگردانی اوست. 

A child who has a sick mother, sets out on 
a journey with his teacher and three oth-
er people to find a cure for his mother’s 
illness...

Director: KiumarsHaeri
Cast: HoumanPanahi, Ava Darvishi, Mah-
dokhtMolaei, SimaShabani

Set Designer: VahidQeidi
Costume Designer: SimaSadeqi
Composer: Reza Razaz
Poster Designer: MeisamKhavari
Photographer: SaarangHashemi
Time: 70 min

KiumarsHa’eri
Born in 1990, in Shiraz.Haeriis studying 
dramatic literature. He began his theater 
activities in 2010.

كودكی كه مادرش بيمار است، همراه آموزگارش و سه نفر ديگر راهی سفری درازمی 
شود تا دوای بيماری مادر را پيدا كند...

برگزيده شانزدهيمن جشنواره بين الملل تئاتردانشگاهی ايران

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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The Sky of Snowy Days
آسمان روزهای برفی 

نويسنده: محمدچرمشير
كارگردان: مهيار عسگری

بازيگــران: ســحر خــداداده، مهيار 
عسگری

طراح صحنه، لباس، انتخاب موسيقی: 
سحر خداداده، مهيار عسگری

مدت زمان:60 دقيقه
استان: تهران
 شهر: تهران

مهيار عسگری
مدرک  دارای  متولد1364كاشــان، 
كارشناســی متالــوژی اســت. او 
درعرصه  خودرا  ازسال1372فعاليت 
تئاترآغاز كرد.وی كارگردانی نمايش 
های دختر دم بخــت، حقايقی درباره 
يک ماهی مرده، جايی بــرای پرواز 
نيســت و... را د رپرونده كاری خود 

دارد.

Dani and Clite both have escaped their 
houses due to family problems. They 
come across each other accidentally 
and steal things and commit murders…

Playwright: Mohammad Charmshir
Director: MahyarAsgari
Cast:SaharKhodadadeh, MahyarAsgari
Music, Set and Costume Designer: Sa-
harKhodadadeh, MahyarAsgari
Time: 60 min
Province: Tehran

MahyarAsgari
Born in 1985, Asgari began his theater 
activities in 1993. He has directed plays 
such as A Dead Fish, and There Is No 
Place to Fly.

دانی و كاليت هر دو بر اثر مشــكالت خانوادگی از خانه گريخته اند و برحسب يک 
اتفاق با يكديگرآشنا می شوند. حاال با همديگر دست به دزدی و قتل می زنند و....

برگزيده جشنواره ملی مهر كاشان



63 The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Things Less
بی چیز

نويســنده و كارگردان: مهدی فرشيد 
سپهر

بازيگر: مهدی فرشيد سپهر
دســتياركارگردان و اجرای نور: رعنا 

قادری
راوی: آنالی شكوری

صدا پيشه ها: مهران گل محمدی، رعنا 
قادری

موسيقی: مانی مزكی
مشاوركارگردان: حميدرضا مرادی

تهيه كننده: حميد رضا پاسورا، علی رضا 
بلورچی

مدير روابط عمومی: الناز صادقی
عكاس: شروين پوراحمد، مهدی پارسی، 

مهران گل محمدی
مدت زمان:40 دقيقه

 استان: تهران
 شهر: تهران

مهدی فرشيد سپهر
 ، ن ا 1تهــر 3 6 0 لد متو
ازسال1376فعاليت خود را درعرصه 
نوجــوان آغازكرد  و  تئاتركــودک 
وتاكنــون تنها در ايــن گونه ازتئاتر 
فعاليت داشته است. وی به كارگردانی 
نمايش های كودک و نوجوانی عالقمند 
است كه خود نام»تئاترخردورز«را بر 
آنها نهاده است. او كارگردانی نمايش 
هايی همچون تصميــم تصميم، من 
من من، همه چيز دربــاره مردن)كار 
مشــترک ايران و المان(، ســلطان 
سلطان)مشترک ايران المان( و... را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Selected play of the Children and Young 
Adults Festival

They called him Essi (short for Esfandiar). 
He had a cold relationship with his family. 
Essi wanted to change the destiny of one 
of the characters of his videogame. This 
was while; he had to change his own des-
tiny…

Playwright and Director:Mehdi Farshid-
Sepehr
Cast:Mehdi Farshid-Sepehr
Narrator: AnaliShakouri
Music: Mani Mazaki
Photographer: Shervin Pour-Ahmad, Me-
hdi Parsi, MehranGol-Mohammdi
Time: 40 min
Province: Tehran

Mehdi Farshid-Sepehr
Born in 1981 in Tehran, Farshid-Sepehrbe-
gan his theaterical activities in 1997. He 
has directed plays such as Every Thing 
aboutDie, and King of King (a joint work 
from Iran and Germany).

»اسی«يعنی مخفف اســفنديارصدايش می كردند. او باخانواده اش رابطه سردی 
داشت. حاال كه اســی می خواست سرنوشت يكی از شــخصيت های بازی های 

كامپيوتری اش را تغيير بدهد، بايد سرنوشت خود را تغيير می داد... 
برگزيده بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودک و نوجوان 
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Let’s Tonight goesby
بزار یه امشب بگذره

 نويسنده: ابراهيم رهگذر
كارگردان: مريم فتحی،علی برجی

 بازيگــران: علــی برجی، ســروش 
طاهری، بهناز سليمانی، آرش تبريزی، 
فاطمه امينی، احمد مطوری، شــقايق 

پورشيروانی، سميه صباغي
طراح صحنه و لباس: الدن نصرالهی

موسيقی: بهنام رحيمی
مدت زمان: 60 دقيقه
عكاس: امير خدامي

منشي صحنه: حنانه سفيدابي
دستيار كارگردان: حسن قديمي

مدير صحنه: الهام رستنده
مجــري طــرح: حميــد اصغــري 

تمتاج)موسسه هليا فيلم(
استان: تهران
 شهر: تهران

مريم فتحی
متولد1359همدان، دارای كارشناسی 
كارگردانی  وكارشناســی  گرافيک 
فعاليت  ازسال1383  وی  تئاتراست. 
خــود را درعرصه تئاتــر وباالخص 
دســتياركارگردانی آغازكــرد. وی 
كارگردانی آنتيگونه، مده آ، مكاشفه 
ننه دالور و فرزندانش، ماراســاد و.. را 
در پرونــده كاری خود دارد. همچنين 
وی يكی از فعاالن عرصه تئاتر اســت 
دانشجويی،  جشنواره  درچندين  كه 
آئينی و ســنتی، فجــر حضور فعال 

داشته است. 

 علی برجی
مــدرک  متولد1355ميانــه،دارای 
كارشناســی كامپيوتر اســت. وی 
ازسال1373فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغاز كرد.كارگردانی نمايش های 
غريبه، ماه مهر از سال شصت، يتيمان 
كوفه، شطرنج سوئيسی و..را در پرونده 

كاری خود دارد. 

The elder brother of a middle-sized fam-
ily is sitting in front of the house door 
waiting for his mother, who is having her 
last breaths, to die so that he can share 
her legacy…

Playwright: EbrahimRahgozar
Director: Ali Borji, Maryam Fathi
Cast:SoroushTaheri, Ali Borji, BehnazSo-
leimani, ArashTabrizi, FatemehAmini
Set &Costume Designer: LadanNasrollahi
Music: BehnamRahimi
Time: 60 min
Province:Tehran

Ali Borji
Born in 1976 in Mianeh, Borji holds a BA 
in computer engineering. He began his 
theater activities in 1994. A Stranger is 
among his works.

Maryam Fathi
Born in 1980 in Hamedan, Fathi began his 
theater activities in 2004. He has direct-
ed a play named Antigone.

دريک خانواده متوسط، برادر بزرگ تر در آخرين ساعت های عمر مادر، مقابل درب خانه 
نشسته تا ارث و ميراث را تقسيم كند. غافل از اينكه اين خانه وقف حسينيه است و..... 

برگزيده چهاردهمين جشنواره  سراسري تئاترمقاومت

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Let’s Tonight goesby
بزار یه امشب بگذره

Boots
پوتین ها

گروه: لحظه 
نويسنده و كارگردان: كاوه مهدوی

بازيگران: علی رضــا مهران، معصومه 
شــيخ زاده، حسين شــفيعی، نرگس 
امينی، جعفر كرمانــی، روزبه اختری، 

مريم جعفری
طراح صحنه: كاوه مهدوی

طراح لباس: پريناز احمديان پور
آهنگساز: فرنام فرهنگ

ايمان  نوازندگان: فرنام فرهنگ)عود(، 
قطبی)كوبه ای(، شهرام ساده سينكی

پورمحمدی،  عرفان  دستياركارگردان: 
مهدی فردوس آرا

طراح گريم: نويد فرحمرزی
مدت زمان:65 دقيقه 

استان: تهران
شهر: تهران

كاوه مهدوی
مدرک  دارای  متولد1357تهــران، 
تئاتر  ارشــدكارگردانی  كارشناسی 
است. ازســال1379 فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی 
نمايش های آقا ممنون، دم هشتی روی 
گنبد، آبی گونه، نقد و بررســی فحش 
و كتک، حســاب پرداخت نمی شه و.. 
را در پرونده كاری خود دارد.برگزيده 
چندين دوره از از جشنواره بين المللی 

تئاتر صاحبدالن بوده است.

Selected play of the Resistance Festival

A man goes to the battlefield to fight 
against enemy troops. On the first day, 
he loses his leg accidentally and not 
while fighting. Now that many years have 
passed, he has begun thinking to pass 
himself off as someone who has been 
wounded in action…

Troupe: Lahzeh
Playwright and Director: KavehMahdavi
Cast: AlirezaMehran, Masoumeh Sheikh-Za-
deh, HosseinShafie, NargesAmini, JafarK-
ermani, RouzbehAkhtari, Maryam Jafari
Set Designer: KavehMahdavi
Costume Designer: ParinazAhmadian-Pour
Composer: FarnamFarhang
Time: 65 min
Province: Tehran

KavehMahdavi
Born in 1978 in Tehran, Mahdavi holds an 
MA in theater directing.Bluish is among 
his works.

مردی به اعتقاد خودش به جنگ می رود و در همان روز اول پايش را از دســت می 
دهد. اين اتفاق بی ارتباط به جنگ ايران و عراق اســت. پس از ســالها با خود می 

انديشد كه می تواند جانباز باشد يا نه ...
برگزيده چهاردهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Glass String
تارشیشه ای

 نويسنده وكارگردان: كيوان صباغ
بازيگران: حامد وكيلی، محمد جهانپا، 
ندامحمدی، ندا كوهی، سپيده موسوی، 
فهيمه نبوی نژاد، محمدرضا تربتی، امير 

رنجبر، مهدی عبادی
 طراح صحنه: امين فاضلی
طراح لباس: جواد شادكام
آهنگساز: مهدی حسنی 

نوزانده:آرمان پارسيان، سعيد مشتاقی، 
رضا شــجاعی، مصطفی صحنه، مهدی 

قصابيان
مدت زمان: 75 دقيقه

استان: خراسان رضوی
 شهر: مشهد

keyvanss@yahoo.com:ايميل

كيوان صباغ
متولد 1358مشهد، دارای كارشناسی 
بازيگری از دانشگاه هنراست. وی از 
ســال1378 فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغــاز كــرد. وی كارگردانی و 
نويســندگی نمايش های صدســال 
تنهايی، عاشقســتان، كوچه شهيد 
ستايش، تريلوژی مرگ، موومان و.. را 

در پرونده كاری خود دارد. 

Selected play of the 22nd SourehMah 
Theater Festival

It is about the Hegira of Prophet Moham-
mad, peace be upon him, from Mecca to 
Medina and the story of the spider and 
pigeon…

Playwright and Director : KeyvanSab-
bagh
Cast:Hamed Vakili, Mohammad Jahanpa, 
NedaMohammadi, NedaKouhi, Sepideh-
Mousavi
Set Designer: Amin Fazeli
Costume Designer: JavadShadkam
Composer : Mehdi Hassani
Time : 75 min
Province: KhorasanRazavi
E-mail : keyvanss@yahoo.com

KeyvanSabbagh
Born in 1979, Sabbaghholds a BA in act-
ing at Tehran University of Art. A Hun-
dred Years of Solitude is among his 
works.

هجرت حضرت محمد)ص( از مكه به مدينه به روايت عنكبوت و كبوتر... 
برگزيده بيست و دومين جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Left Behind
جامانده

نويسنده وكارگردان: بهار محمودزاده
بازيگــران: مرتضی خاتمی، ســتوده 
ســيرت،  نيک  نرگــس  حيــدری، 
زنــدی،  مهــری  مهرآســاصمدی، 
ســيدعليرضا وهابی، مريــم باقری، 

بهارمحمود زاده
طراح صحنه: وحيد الری

طراح لباس: مقدی شاميريان
موسيقی: سجادكيانی
مدت زمان:50 دقيقه

استان: تهران
 شهر: تهران

بهارمحمود زاده
كارشناسی  دارای  متولد1362تبريز، 
روانشناسی اســت. وی ازسال1382 
فعاليت خود را درعرصــه تئاترآغاز 
كرد. كارگردانی نمايش هايی همچون 
در به درها، چشم ها، سرنوشت، روژان 

و... را در پرونده كاری خود دارد. 

Selected play of the 22nd SourehMah The-
ater Festival

The story takes place in 80s. Four neigh-
bors are still living in an apartment in a 
town which is being bombarded Iraqi forc-
es…

Playwright and Director: Bahar Mahmoud-
Zadeh
Cast: Morteza Khatami, SotoudehHeidari, 
NargesNiksirat, MehrasaSamadi
Set Designer: Vahidlari
Costume Designer: MaqdiShamirian
Music: SajjadKiani
Time: 50 min
Province: Tehran

Bahar Mahmoud-Zadeh
Born in 1983, Mahmoudi-Zadehbegan his 
theater activities in 2003.He has so far di-
rected plays such asThe Eyes. 

 دهه60 است، چهار همسايه در يک آپارتمان در زير موشک باران نيروهای عراقی 
قرار دارند... 

برگزيده بيست و دومين جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Life in Theater
زندگی درتئاتر 

گروه: بالون
 نويسنده: ديويد ممت 

كارگردان: محمد برهمنی
بازيگران: ايمان صيادبرهانی، مير سعيد 

مولويان
طراح صحنه: محمد برهمنی
طراح لباس: مهرناز عباسی

مدت زمان:90 دقيقه 
استان: تهران

شهر: تهران

محمد برهمنی
مدرک  دارای  متولد1367تهــران، 
كارشناســی كارگردانی تئاتر است.  
ازســال1386 فعاليت خــود را آغاز 
كرد. وی بازيگر نمايش هايی همچون 
كله پــوک ها، پائين گذرســقاخانه، 
)فيلم( ماهی و گربه، مستاجر جديد، 
مراســمی برای يک دوست و... بوده 
اســت. همچنين برنــده جايزه اول 
كارگردانی ازشــانزدهمين جشنواره 

تئاتر دانشگاهی است.

Selected play of the 16th University 
Theater Festival

This narrates the life of artist behind 
the scenes and on stage…

Troupe: Balloon
Playwright: David Mamet
Director: Mohammad Berahmani
Cast: ImanSayyad-Borhani, Mir-Saied Mo-
lavian
Set Designer: Mohammad Berahmani
 Costume Designer: MehrnazAbbasi
Time: 90 min
Province: Tehran

Mohammad Berahmani
Born in 1978 in Tehran,Berahmaniholds 
a BA in theater directing. The Fish and 
The Cat is among his works.

زندگی بازيگران پشت صحنه و روی صحنه در26 اپيزود... 
برگزيده شانزدهمين جشنواره بين الملي تئاتردانشگاهی ايران
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Charizma
کاریزما

نام گروه: پايژه
نويسنده: كرامت يزدانی 

كارگردان: حامد مهريزی زاده
 بازيگران: مهدی قانع، مريم هاشمی، 

صاحب حائری زاده، جميله ستوده نيا، 
امير رضاجاور

اهالی كاريزما: ستار وزيری، آريا مير 
ركنی، وحيد زبرجدی، شهاب الدين 

طباطبايی، امير زارع
طراح صحنه و طراحی لباس: ابوالفضل 

سليمی دربرزی
آهنگساز: علی اميدی

طراح نور: احسان نيک محضر
پوسترو بروشور: سارا  اسفنديارپور

طراح گريم: جعفر دل دل زاده
 مدت زمان:50دقيقه

استان:يزد 
شهر: يزد

حامد مهريزی زاده
متولد 1359يزد، دارای كارشناسی 

كارگردانی ازدانشگاه سوره است. او 
ازسال1370فعاليت خود را درعرصه 

تئاترآغاز كرد. 
وی كارگردانی نمايش هايی همچون 
زا، رد، چت، كاكوتی،59/6/30 و.. را 

درپرونده كارگردانی خود دارد.

Selected play of the 22nd SourehMah The-
ater Festival

A qanat belonging to a village called Kar-
izma has become dry. Aunt Sooli wants to 
find a wife for the qanat…

Troupe:Payjeh
Playwright: KeramtYazdani
Director: HamedMehrizi-Zadeh
Cast:Mehdi Qane, Maryam Hashemi, Sa-
hebHaeri-Zadeh, JamilehSotoudeh-Nia, 
Amir-Reza Javer
Composer:Ali Omidi
Light Designer: EhsanNik-Mahzar
Poster & Catalog Designer: Sara Esfandyar-
Pour
Make-UpDesigner:JafarDeldel-Zadeh
Time: 50 min
Province: Yazd

HamedMehrizi-Zadeh
Born in 1980 in Yazd, Mehrizi-zadeh began 
his Theater activities in 1991. He has di-
rected plays, including Chat. 

قنات روستايی به نام كاريزما خشک شده، خاله سولی می خواهد برای اين قنات 
زن بگيرد و....

برگزيده بيست و دومين جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Hamlet's revenge

مجلس انتقام جویی برادر زاده ای که عمو مادرش گرفته 
بود )مجلس انتقام جویی هملت(

نويسنده وكارگردان: حسين جمالی
 بازيگران: فربــد فرهنگ، آرش غالم 
آزاد، مجيدرحمتی، ساراعباسپور، آفاق 
ميرقاسمی، خيام وقار كاشانی، بها الدين 

مرشدی، علی عامل هاشمی
طراح صحنه: حميد پورآذری

طراح لباس: پگاه تركی
موسيقی: شروين عباسی

مدت زمان:80 دقيقه
استان:تهران
 شهر: تهران

 حسين جمالی
 متولد1360تهــران، دارای مــدرک 
وی  اســت.  بازيگری  كارشناســی 
ازسال1379 فعاليت خود را درعرصه 
تئاترآغازكرد. كارگردانی نمايش های 
مجلس شبيه لير بيچاره، مجلس نقالی 
رومئو و ژليت، پيــش ازصبحانه، بانو 
آئويی و.. را در پرونده كاری خود دارد.

Selected play ofthe International Ritual-
Traditional Theater Festival

Shakespeare's Hamlet is performed in 
the form of Iranian plays and with an 
eye to narration …

Playwright&Director:HosseinJamali
Cast:FaridFarhang, ArashGholam-Azad, 
MajidRahmati, Sara Abbaspour, Afaq Mir-
Qasemi
Set Designer: Hamid Pour-Azari
Costume Designer: PegahTorki
Music: ShervinAbbasi
Time: 80 min
Province: Tehran

HosseinJamali
Born in 1981 in Tehran, He holds a BA in 
acting. He has directed plays such asthe 
Narration of Remo and Juliet.

هملت به شيوه نمايش های ايرانی  وبا نگاهی بر نقالی اجرا می شود.
برگزيده شانزدهمين جشنواره بين المللی نمايش هاي آيينی و سنتی 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Forty
فورتی

نويســنده وكارگردان: احسان شايان 
فرد

بازيگــران: حســين توازنــی زاده، 
ســحرمحمدی، امين پرويــن، نغمه 

شفيعی
طراح صحنه و لباس: احسان شايان فرد

موسيقی: انتخابی
طراح گريم: ثمين سالک

مديرتوليد: محمد صفرپور
استان: تهران
 شهر: تهران

مدت زمان:40دقيقه

احسان شايان فرد
كارشناسی  دارای  متولد1370تهران، 
وی  اســت.  اطالعــات  فنــاوری 
ازسال1388با كارگردانی فعاليت خود 
رادرعرصه تئاتر آغاز كرد. وی تاكنون 
برنده جايزه بهترين كارگردان جوان 
ازدومين جشنواره كانون كارگردانان 
خانه تئاتر، برنده تنديس كارگردانی و 
نويسندگی جشنواره تئاتر دانشگاهی 

ايران1392و... شده است. 

The paly narrates the story amiddle-class 
family

Playwright and Director:EhsanShayanfard
Cast: HosseinTavazoni-Zadeh, SaharMo-
hammadi, Amin Parvin, NaghmehShafiei
Set Designer& Costume:EhsanShayanfard
Time: 40 min
Province: Tehran

EhsanShayanfard
Born in 1991, Shayanfardholds a BA in In-
formation technology. He began his activi-
ties in 2009.

روايت چند شب از زندگی يک خانواده معمولی است... 
برگزيده شانزدهمين جشنواره بين الملي تئاتردانشگاهی ايران

مسابقه تئاتر بین الملل
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Reservoir
مخزن

نام گروه: سكوت
نويسنده: جالل تهرانی

كارگردانی: مهدی رضايی
بازيگــران: مرتضی جهانی، ســعيد 

خسروی، رضا رادبخت
طراح صحنه و لباس: مهدی رضايی

مدير توليد: مسعود نوری فر
مجری طرح آموزشگاه نمايشگاه باران 

مدت زمان: 55 دقيقه
استان: اصفهان

شهر: كاشان

 مهدی رضايی
متولد1354كاشان، دارای كارشناسی 
هنرهای تجســمی و دبير آموزش و 
پرورش است. وی از سال1369فعاليت 
خــود را در عرصه تئاتــر آغاز كرد. 
كارگردانی نمايش های صبور، مخزن، 
خورشيدكاروان، ستاره شام و... را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Selected play ofKashan National The-
ater Festival 
Members of a family are arguing…

Troupe: Sokout
Playwright: Jalal Tehrani
Director: Mehdi Rezaie
Cast: MortezaJahani, Saied Khosravi, 
Reza Radbakht
Set Designer & Costume: Mehdi Rezaie
Time: 55 min
Province: Isfahan

Mehdi Rezaie
Born in 1975 in Kashan, Rezaie began his 
theater activities in 1990. He has direct-
ed plays such as Patient, and Sun of the 
Caravan.

اعضای خانواده ای به شدت با يكديگر مشكل دارند...
برگزيده جشنواره ملی تئاترمهركاشان
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Mockery of Thieves

مضحکه دزدها

Selected play of the International Ritual-Tradi-
tional Theater Festival

Three thieves decide to perform a play at Tajol-
molouk's house…

Troupe: Papati-ha
Playwright: PouyanGhaffari
Director: HadiAmel-Hashemi
Cast: Ali Amel-Hashemi, Hamid Rahimi, Elaheh 
Shah-Parast, Mohammad Samadi, SinaKarami
Set Designer: HadiAmel-Hashemi
Costume Designer: PegahTaraki
Music: ArashAzizi
Time: 75 min
Province: Tehran

HadiAmel-Hashemi
Born in 1974, Amel-Hashemiholds an MA in per-
formance. He has directed plays, including The 
Sorrowful Widows of War, Oh, and If It Rains.

نام گروه: پاپتی ها
نويسنده: پويان غفاری

کارگردان: هادی عامل هاشمی
بازيگران: علی عامل هاشــمی، حميد رحيمی، الهه شــه 
پرســت، محمد صمدی، سينا کرمی، محمدرضا ايمانيان، 

لبخند بديعی، ارسطو خوش رزم
طراح صحنه: هادی عامل هاشمی

 طرح لباس: پگاه ترکی
موسيقی: آرش عزيزی
مدت زمان: 75 دقيقه

 استان: تهران
شهر: تهران

 هادی عامل هاشمی
متولد1353سبزوار، دارای کارشناسی ارشد نمايش 
از دانشــگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد است. وی از 
ســال 1379به صورت حرفــه ای فعاليت خود را در 
عرصــه تئاتر آغاز کــرد. وی کارگردانی نمايش های 
بيوه های غمگين ســاالرجنگ، آخ اگــه بارون بزنه، 
بدل، افسانه ببر، حســاب پرداخت نمی شه، پابرهنه 

در پارک و... را در پرونده کاری خود دارد. 
برگزيده شانزدهمين جشنواره بين المللی نمايش 
هاي آيينی و سنتی 

ســه دزد تصميم می گيرند درمنزل تاج الملوک نمايش 
اجرا کنند و...

 برگزيده شانزدهمين جشنواره بين المللی
 نمايش هاي آيينی سنتی 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Mam and Zin
مم و زین

نويسنده: عباس عبداهلل زاده
كارگردان: تينو صالحی

بازيگران: توماج دانش بهزادی، حسن 
محمدی، صفورا كاظم پور، شيما ملكيان، 
مسعود شاكرمی، سامان كرمی، سپيده 
حنيفيه، سيدعماد  مهدی  دســتينه، 

حسينی، نيكی ابرهيم شاهی
طراح صحنه: تينو صالحی
طراح لباس: تينو صالحی

تنظيم اشعار: شيما ملكيان
نوازنده: مواّلولی) تنبک(

مدت زمان:70 دقيقه
استان: تهران

شهر: تهران

 تينو صالحی
متولد1359سنندج، دارای كارشناسی 
ارشــدكارگردانی تئاتر است. وی از 
سال1380با بازيگری فعاليت خود را 
در عرصه تئاتر آغاز كرد. كارگردانی 
آثاری همچون كيارش، فطرس، آوای 
نــی، ترنج،آنتی آنتيگونــه و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Angels discover a beautiful boy named 
'Mam' in Yemen…

Playwright: Abbas Abdollah-Zadeh
Director:TinouSalehi
Cast: ToumajDanesh-Behzadi, Hassan 
Mohammadi, SafouraKazempour, Shima-
Malekian, MassoudShakarami
Set designer: TinouSalehi
Time: 70 min
Province: Tehran

TinouSalehi
Born in 1980, Salehi holds an MA in the-
ater directing. Kiarash, TheSound of Ney 
are among his works.

فرشته ها پســری به نام مم را در يمن می بينند كه بسيار زيباست. يكی از فرشته 
ها می گويدكه در شــهری به نام جزيری دختری به زيبايی او وجود دارد . فرشته ها 
در يک آن دختر را به اتاق پســر می آورند و نام و نشانشان را به گردن يكديگر می 
اندازند. پسر كه در خواب عاشق دختر- زين- شده است. در بيداری به دنبال او به 

سفری می رود و...
بر اساس شاهكار ادبی مم و زين كردی

برگزيده شانزدهمين جشنواره بين المللی نمايش هاي آيينی و سنتی 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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All about Mr. A
همه چیز درباه آقای)ف(

نويسنده: آرش عباسی
كارگردان: هادی عزيزی

بازيگران: بهنام شرفی
صداپيشــگان: ســودابه گــودرزی، 
رضاجهانيان، مســعود روستا، اشكان 

صادقی، هادی عزيزی
 طراح صحنه: ميالد خرمنبيز

 طراح افكت و صدا: عليرضا اكبری
دستيار تهيه و برنامه ريز: مسعود روستا

صدا پيشگان: اشــكان صادقی، مجيد 
حبيبی

مدير صحنه: محمد مهدی واعظی
مدت زمان:60 دقيقه

استان: تهران
شهر: تهران

هادی عزيزی
متولد1364ماليــر، دارای مــدرک 
وی  اســت.  بازيگری  كارشناســی 
ازسال1381با بازيگری فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی 
نمايش های يک ســبد فحش برای 
شمسی خانم، هوس، مرد گل به دهان، 
دستفروش و... را در پرونده كاری خود 

دارد. 

Selected play of the Third One-Person 
Show Festival

Farhad is a vocalist at wedding ceremo-
nies. But he has noticed a problem with 
his voice..

Playwright: ArashAbbasi
Director: HadiAzizi
Cast: BehnamSharafi
Voice Artists: SoudabehGoudarzi, Reza 
Jahanian, MassoudRousta, AshkanSadeqi, 
HadiAzizi
Set Designer: HadiAzizi
Time: 60 min
Province: Tehran

HadiAzizi
Born in 1985, Azizi holds a BA in acting. The 
play named Vender is among his works.

فرهادخواننده مجالس عروسی اســت. اما متوجه شده مشكلی درصدايش پيش 
آمده و...

برگزيده سومين جشنواره تئاتر تک نفره

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Go around the Frames...
پرسه درالبه الی فریم های به هم چسبیده تایم الین 

نام گروه: آماتور
نويسنده: رسول حق جو

كارگردان: مجتبی رستمی فر
بازيگران: ناصر آل خميس، بهمن تقی 
پور، مصطفی عطايــی، محمد طاهری، 
امجد  دانيال منجزی، سجاد عابدينی، 

جاللی
طراح صحنه:مجتبی رستمی فر

طراح لباس: سارا حسين پور
موسيقی: رسول حق جو

دستيار كارگردان: امجد جاللی
مشاور كارگردان: آرش سهرابی

نورپردازی: ايمان نخلستانی
سرپرست: امين حبيبی

مدت زمان:88 دقيقه
استان: خوزستان

شهر: اهواز

 مجتبی رستمی فر
مــدرک  متولد1365اهــواز،دارای 
كاردانــی حســابداری اســت. از 
خود  فعاليت  ازيگری  سال1376باب 
را در عرصه تئاترآغازكرد. كارگردانی 
نمايش های پرواز پروندگان، مهاجر در 
صبح روزآخر، نمايشی برای جشنواره، 
رسوايی بدون نياز به پرونده، مرثيه ای 
برای يک مرد مــرده و.... را درپرونده 

كاری خود دارد. 

Selectedplay of the Resistance Festival
A film editor falls asleep while editing a 
video clip about Iran's sacred defense. 
The frames get alive, come out of the 
picture frames and begin to make their 
own clip...

Troupe: Amator
Playwright: RasoulHaqjou
Director: MojtabaRostamifar
Cast: Naser Al-e Khamis, BahmanTaqi-
Pour, MostafaAtaei, Mohammad Taheri, 
DanialMonjazi
Set Designer: MojtabaRostamifar
Costume Designer: Sara Hossein-Pour
Light Designer: ImanNakhlestani
Supervisor: Amin Habibi
Time: 88 min
Province: Khuzestan

MojtabaRostamifar
Born in 1986 in Ahvaz, Rostamifarbegan 
his theater activities in 1997. The Fly of 
Birdsis among his works.

تدوينگری درحال آماده سازی كليپ دفاع مقدس پشت ميز تدوين خوابش برده. 
فريم های از قاب عكس بيرون می آيند و دست به كار می شوند تا كليپ را خودشان 

بسازند و...
برگزيده چهاردهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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The Blue Feeling of Death
احساس آبی مرگ 

نام گروه: احساس آبی
نويسنده: سجاد افشاريان

کارگردان: امين ميری
 بازيگران: ابراهيم عزيزی، نســرين نکيســا، 
مهدی وحيــد روش،  مهتاب کــرک وندی، 
روياحسينی، آنالی شکوری، ساناز پور دشتی، 
امين ميری، اميدسليمی، برزو فيوضی، حافظ 
اســمی خانی، آرش فضعلی، نيلوفر سليمان 

تاش
طراح صحنه: اميری ميری، سجاد افشاريان

طراح لباس: سحر ابر
طراح نور: ميثاق زارع

دستيار يک برنامه ريز: علی ابدالی
موسيقی: امين ميری )انتخابی(

مدت زمان: 75 دقيقه
استان: تهران
شهر: تهران

امين ميری
متولــد 1358زاهــدان، دارای مــدرک 
کاردانی کامپيوتراســت. وی از سال 1372 
فعاليت خود را درعرصه تئاتر آغاز کرد. وی 
کارگردانی نمايش های شــهرت مرگبار، با 
من حرف بزن، آينه پشــت ســکوت، همه 
دزدها که دزد نيستند و... را در پرونده کاری 

خود دارد.

Real stories of the young adults who 
have committed murder …

Troupe: Ehsas-e Abi
Playwright: Sajjad Afsharian
Director: Amir Miri
Cast: Ebrahim Azizi, Nasrin Nakisa, Mehdi 
Vahid-Ravesh, Roya Hosseini
Set Designers: Amir Miri, Sajjad Afshar-
ian
Costume Designer: Sahar Abar
Light Designer: Misaq Zare
Time: 75 min
Province: Tehran

Amir Miri
Born in 1979, Miri began his theater ac-
tivities in 1993. He has directed plays 
such as Talk with Me.

داستانهای واقعی از نوجوانانی که مرتکب قتل شده اند و...

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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The Bread
نان

نام گروه: نان
نويسنده و کارگردان: نصير ملکی جو

بازيگران: پگاه کاظمی، نفيسه ملکی جو، پوريا 
گلشناس، مهدی طاهری، مهدی تشکری

 طراح صحنه و لباس: نصير ملکی جو
طراح آکسسوار: نويد سيمبر

طراحی و ساخت مجسمه: هادی عرب نرمی
استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان: 40دقيقه

نصير ملکی جو
متولد1363تهران،دارای مدرک کارشناسی 
بازيگری اســت.وی ازســال1384فعاليت 
خــودرا در عرصــه تئاترآغــاز کــرد. وی 
کارگردانــی نمايش هايــی همچون روش 
های درســت ....، در اکتبر.... ، سفيد برفی و 
هفت کوتولــه را در پرونده کاری خود دارد. 
از فعاالن تئاتر دانشگاهی و برنده جوايزی از 

جشنواره های تئاتر بوده است.

The play narrates human’s search for the 
bread…

Troupe: Naan (Bread)
Playwright & Director: Nassir Maleki-Jou
Cast: Pegah Kazemi, Nafiseh Maleki-Jou, 
Pouria Golshenas, Mehdi Taheri, Mehdi 
Tashakkori
Set Designer & Costume: Nassir Maleki-
Jou
Province: Tehran
Time: 40 min
 
Nassir Maleki-Jou
Born in 1984, He holds a BA in acting. He 
began his theater activities in 2005.

جستجوی انسان برای بدست آوردن نان... 

مسابقه تئاتر بین الملل
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Pack
پک 

 نويسنده: فاطمه مكاری
كارگردان: صاحب آهنگر

بازيگران: فاطمه مكاری، رضا عمو زاده، 
صاحب آهنگر

 طراحی صحنه: صاحب آهنگر
طراحی لباس: مانا زياری
موسيقی: ميثم مجاوری

 استان: مازندارن
 شهر: ساری

 مدت زمان: 75 دقيقه 

صاحب آهنگر 
متولد1361ســاری، دارای مــدرک 
وی  اســت.  گرافيک  كارشناســی 
درعرصه  را  خود  ازسال1380فعاليت 
تئاتر با طراحی صحنــه آغازكرد.او 
ســامی،  مبارک  تولدت  كارگردانی 
خيال بی خيال، مراقــب گربه باش، 
آوازی كه خدا زمزمه می كند و.. را در 

پرونده كاری خود دارد. 

Kaveh, Siavash and Leila are university 
classmates. Kaveh and Siavash are writ-
ers. At the beginning of the play Siavash 
loses his status as the hero of Leila’s 
life. During the play the audience also 
loses their hero. At the end they have 
to judge the three characters and make 
a decision…

Playwright: Fatemeh Makaari
Director: Saheb Ahangar
Cast: Fatemeh Makari, Reza Amouzadeh, 
Saheb Ahangar
Set Designer: Saheb Ahangar
 Costume Designer: Mana Ziari
Province: Mazandaran
Time: 75 min
 
Saheb Ahangar
Born in 1982, Ahangar began his theatre 
activities in 2001. Happy Birthday Sami 
is among his works.

كاوه، سياوش، ليال هم كالسی های دوران دانشــكده هنر هستند. كاوه و سياوش 
نويسنده اند. درابتدای نمايش قهرمان زندگی ليال)سياوش( جايگاه خود را ازدست 
می دهد ودرجريان نمايــش مخاطب نيز قهرمان خود راگم می كند. در نهايت برای 

داوری اين سه تن مجبور به تصميم گيری می شود... 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Uncle Vanya
دایی وانیا

بازيگران: شمسی فضل الهی، اکبر زنجانپور، 
مسعود دلخواه، محســن حسينی، هوشنگ 
قوانلو، ماه گل مهر، نجمه کاظم زاده، جمشيد 

حسينی
 طراح صحنه: رضا مهدی زاده

طراح لباس: ادنا زينليان
طراح گريم: ماريا حاجيها
عکاس: گلنوش زنجانپور

دستيارکارگردان: علی سخنگو
طراح پوستر: ابراهيم حقيقی

آهنگساز: فرشاد آذرنيا
منشی صحنه: سارا نجفی

مدير صحنه: محمد مهدی شاهی
تدارکات: مصطفی مقيمی

استان: تهران
 شهر: تهران

مدت زمان:100 دقيقه
سايت:

 www.fanitheater.blogfa.com

اکبر زنجانپور
متولد 1325تهــران، دارای مدرک درجه 
اول هنری معادل دکتری از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی است. وی بازيگر مجموعه 
تلوزيونی آتــش بدون دود، طــالق، آوای 
فاختــه، تنها تريــن ســردار، کارآگاهان، 
فرات و...بوده اســت.  همچنين کارگردانی 
و بازيگری درنمايش های گوريل پشــمالو، 
ايوانف،ســير طوالنی روز در شب، دشمن 

مردم و.. را در پرونده کاری خود دارد. 

نام گروه: فنی
نويسنده: آنتوان چخوف

مترجم: سروش استپانسان
تطبيق انگليســی به فارسی: دکتر مسعود 

دلخواه
کارگردان: اکبر زنجانپور

The members of a family living in Russia 
are each dissatisfied with their lives for 
different reasons. However, certain things 
happen in their life. New economic condi-
tions and love affairs bring them hope 
and despair…

Troupe: Fanni
Playwright: Anton Chekhov
Director: Akbar Zanjanpour
Cast: Shamsi Fazlollahi, Akbar Zanjanpour, 
Massoud Delkhah, Mohsen Hosseini
Set Designer: Reza Mehdizadeh
Costume Designer: Adena Zeinalian
Province: Tehran
Time: 100 min
Website: www.fanitheater.blogfa.com

Akbar Zanjanpour
Born in 1946 in Tehran, Zanjanpour is a 
veteran actor and director. Divorce, The 
People’s Enemy, and Shaggy Gorilla are 
among his works.

خانواده ای درکشــور روســيه زندگی می کنند و هر يک به دليلی از زندگی خود ناراضی اند؛ 
ولی با بروز اتفاقات خاص، شــرايط اقتصادی و مسائل عشقی برای آنها اميد و ياس هايی را به 

همراه می آورد و...
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In Salt Marsh
درشوره زار

نام گروه: چريکه
طراح، نويسنده و کارگردان: حسين کيانی

بازيگران: مجيد صالحی، رويا ميرعلمی، علی 
سليمانی سرنسری، سينا رازانی، فهيمه امن 
زاده، احمد ساعتچيان، وحيد رهبانی  و فريده 

سپاه منصور
طراح صحنه و لباس: حسين کيانی

موسيقی: بهنام کاله بخش
استان: تهران
شهر: تهران

دســتيارکارگردان و برنامــه ريــز: محمــد 
گودرزيانی

مديراجرا و هماهنگی: يوسف رستمی
 منشی صحنه: نرگس کيانی

مدت زمان:90دقيقه 

حسين کيانی
کارشناســی  دارای  متولد1353ماليــر، 
ارشــدکارگردانی تئاتر است. وی نويسنده 
وکارگردانی نمايش هايی همچون بازيخانه، 
خيشخانه، رژيسورها نمی ميرند، همسايه 
آقا، بيداری خانه نســوان، اهــل قبور و... را 
درپرونده کاری خود دارد. برنده جايزه اول 
متن و طراحی صحنه جشنواره بين المللی 
ايران زمين، جايــزه دوم متن و کارگردانی 
دوم ازجشــنواره بين المللــی تئاتر فجر، 
برگزيده متن جشــنواره بين المللی تئاتر 

فجر درسال 1378 و.. بوده است. 

A group of people are abandoned in a 
region that has no facilities for living…

Troupe: Cherikeh
Designer, Playwright & Director: Hossein 
Kiani
Cast: Majid Salehi, Roya Mir-Elmi, Fahimeh 
Amnzadeh, Ahmad Sa’atchian
Set Designer& Costume: Hossein Kiani
Province: Tehran
Time: 90 min

Hossein Kiani
Born in 1974 in Malayer, Kiani holds an 
MA in theater directing. A Man’s Neigh-
bor is among his works.

گروهی از افراد در منطقه ای بدون امکانات زيستی رها شده اند و....

مسابقه تئاتر بین الملل
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Robinson & Crusoe
روبینسون و کروزو 

نام گروه: تئاتر آينا 
نويسنده: ينادينترونا/جياکوروايچيو

کارگردان و مترجم: عليرضا کوشک جاللی
بازيگران: سيروس مصطفی، حامد رسولی
سرپرست گروه و مدير اجرا: علی فتوحی

طراح صحنه: محمدعلی مناجاتی
دراماتورِژ: هومن جاللی
مديرتوليد: محمدقدس

دستيارکارگردان: معصومه حبابی
طراح لباس: شيرين دارايی

تنظيم موسيقی: فرهادحق سالمی
طراح گريم: رشاد معينی

مديرصحنه و نورپرداز: وحيد محمدی
 منشی صحنه: مائده حبابی

عکاس وتصوير بردار: پيام زين العابدينی
دستياران صحنه: امين رنجی، فرزين رنجکش

مترجم و مشاور زبان روسی: احمد ستاری
مترجم زبان ترکی: طاهره مدرسی

مسئول روابط عمومی: جواد فهيمی
طراح پوستر وبروشور: مصطفی بيژن پور

استان: آذرباييجان شرقی
شهر: تبريز

مدت زمان: 70 دقيقه

عليرضا کوشک جاللی
عضوکانــون کارگردانــان آلمــان و ايران 
اســت و ازســال1986درآلمان به عنوان 
نويســنده و کارگردان مشغول کار است. او 
در ســال2004،گروه تئاتری»علی جاللی 
آنسامبل«را در شهرکلن پايه گذاری کرد و 

هم اکنون مسئول هنری اين گروه است. 
کوشــک جاللی تاکنون بيش از40 نمايش 
درآلمــان و 15نمايــش نامــه را در ايران 
کارگردانی کرده وجوايــز زيادی در زمينه 
نويســندگی و کارگردانی درفستيوال های 
بين المللی کسب کرده است. از آثار به اجرا 
در آمده اين کارگردان در ايران،  می توان به 
مســخ، پابلو نرودا، بازرس، موسيو ابراهيم و 
گل های قرآن، و خدای کشــتار اشاره کرد. 
همچنين وی نويســنده نمايشــنامه های 
همزاد، با کاروان سوخته و... مترجم ژورف و 

ماريا، پستچی پابلو نرودا و... بوده است. 

Two warplanes crash in an abandoned 
island. At first, the pilots of the planes 
begin to fight with each other. However, 
the conditions force them to put up with 
each other and begin to get along peace-
fully. This is the beginning of a new life for 
them. This is while they speak different 
languages and have nothing to eat… 

Troupe: Ayna Theater
Director and Translator: Alireza Koushk-
Jalali
Cast: Sirous Mostafa, Hamed Rasouli
Set Designer: Mohammad-Ali Monajati
Make-Up Designer: Rashad Moini
Translator: Ahamd Sattari   
Province: East Azarbaijan
Time: 70 min
 
Alireza Koushk-Jalali
Koushk-Jalali is a member of Iran and Ger-
many Directors Center. He has directed 
more than 40 theaters in Germany and 15 
theaters in Iran. Pablo Neruda is one of his 
works.

دو خلبان جنگی پس از ســقوط دريک جزيره متروکه با هم به جنگ و ســتيز می پردازند؛ اما 
شــرايط ايجاب می کند همديگر را تحمل کنندو به همزيســتی مسالمت آميز تن دهند. اين 
ســرآغاز يک زندگی جديد است. از ســوی ديگر اين دو زبان همديگر را نمی دانند، آذوقه ای 

برای خوردن ندارند و .....
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Richard II
ریچارد دوم

نام گروه: اوليس
نويسنده: ويليام شکسپير

دراماتورژ و کارگردان: مهدی کوشکی
بازيگران: ســجاد باقری، حسين خدارحمی، 
ميــالد نصرالهی، ارغوان راســتی، هاشــم 
شــاکری، آيدا رضايی، نســيم مقدم، شادی 

دهقان، ايمان نوبختی
طراح صحنه: مهدی کوشکی

طراح لباس: مهرناز نظری، نسيم مقدم
استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان:60 دقيقه

مهدی کوشکی
متولد1360خرم آباد، دارای مدرک ادبيات 
نمايشی است. او ازسال1382فعاليت خود 
را درعرصه تئاتر آغــاز کرد. وی کارگردانی 
نمايش های ولپن، دکولره، داستان زمستان 

و... را در پرونده کاری خود دارد. 

The play is about the fall of Richard II, 
King of England, who was murdered in 
1400 in prison…
 
Troupe: Evlis
Playwright: William Shakespeare
Dramaturge and Director: Mehdi Koush-
ki
Cast: Sajjad Baqeri, Hossein Khoda-Rah-
mi, Milad Nasrollahi, Arghavan Rasti
Costume Designer: Mehrnaz Nazari, 
Nasim Moqaddam
Province: Tehran
Time : 60 min
 
Mehdi Koushki
Born in 1981, Koushki holds a degree 
in dramatic literature. He has directed 
plays such as The Story of Winter.

ســقوط ريچارد دوم پادشاه انگلستان که درســال1400ميالدی در زندان پمفرت به قتل می 
رسد...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Socrates
سقراط

رحيمی، مجيد قادری، بهمن ناصری
طراحی صحنه: رضا مهدی زاده

طراح لباس: ادنا زينليان
آهنگساز: سياوش لطفی

خوانندگان: سحرلطفی، عليرضا عبدالکريمی، 
يکتا اعتمادی، مهرداد طاليی، محمد حقيقی، 
پگاه عينکچی، ســارا مصطفوی نسب، حميد 

مردخنجری
طراح گريم: مارياحاجيها

طراح پوستر: منصوره قره داغی
دستيار اول کارگردان ومدير توليد: علی زارعی

دستيارکارگردان و برنامه ريزی: پريسا گودرزی
مدير صحنه: هليا کريمی

منشی صحنه: محبوبه صادقی
مشاور رسانه ای: عباس غفاری

مدير تبليغات: مهدی يوسفی کيا
عکس: اميرخدامی، مهدی آشنا 

طراح نور: رضا حيدري
طراح حرکت: محسن گودرزي

مدت زمان:120دقيقه

حميد رضا نعيمی
متولد1353سرپل ذهاب، دارای کارشناسی 
ارشــدکارگردانی تئاتر اســت. وی ازسال 
1368با بازيگری وارد عرصه تئاتر شد. وی 
نويسندگی آثاری همچون کومه سار، فيل، 
پروانه زرد روشن، درخشش درساعت مقرر، 
رابينســون کروزوئــه وکارگردانی نمايش 
هايی همچون ديوان تئاترال، خيال، فاوست 

و... را در پرونده کاری خود دارد.

نام گروه: شايا
نويسنده و کارگردان: حميدرضا نعيمی

بازيگــران: فرهادآئيــش،الدن مســتوفی، 
بهنازنازی، نقی سيف جمالی، ايوب آقاخانی، 
يعقوب صباحی، کتانه افشاری نژاد، سياوش 
چراغی پــور، بهارنوحيان، رضاجهانی، بهمن 
عباســپور، پرهام دلدار، بهنام شرفی، مجيد 
نوروزی، مهردادخانی، محمد نژاد، علی حبيب 
پور، ياســمن کاکايی، راشين ديدنده، روژين 

The life and thoughts of Socrates are de-
picted in the play…

Troupe: Shaya
Playwright and Director: Hamid-Reza Naei-
mi
Cast: Farhad A’iesh, Ladan Mostofi, Behnaz 
Nazi, Naqi Seif-Jamali, Ayoub Aqakhani
Set Designer: Reza Mahdavizadeh
Composer: Siavash Lotfi
Time: 120 min
 
Hamid-Reza Naeimi
Born in 1974, Naeimi began his theater 
activities in 1989. Bright Yellow Butter-
fly, and Shining in an Appointed Hour are 
among his works.

زندگی سقراط، ديدگاههای فلسفی اش تا مرگ او به تصوير کشيده می شود...

مسابقه تئاتر بین الملل
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SangBast 
سنگ بست

آهنگساز: مهدی حسنی
نوازنده تار: توحيد قربانی

طراح پوستر و بروشور: محسن جعفری
مديرتوليد: علی رضا سوزنچی

دستيارکارگردان: راضيه ايرانی
مشاور کارگردان: سروش طاهری

مشاور رسانه و ارتباطات: جواد اشکذری
مديرصحنه: اميرحسين خاتمی

اجرای صحنه: سيدجعفر دلربايی
طراح نور: محمودکريمی
عکاس: مهرداد خامسی

روابط عومی: بهاره شاهزاده
تصوير بردار: وحيد کمالی)آتليه خاتون(

استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد

مدت زمان:70 دقيقه
ايميل:

khatami.khordad@yahoo.com

محمدمهدی خاتمی
حيدريــه،  1348تربــت  متولــد 
ازســال1362فعاليت خود را بــا بازيگری 
آغازکرد. وی کارگردانــی نمايش های مرا 
فرياد کن، شــب های حرم، دورترين مرغ 
جهان می خواند، مهتابی، شــب، سهرابی 
ديگر، مردی ديگر، گاليه، به آســمان نگاه 
کن، عطســه 21 دســامبر و.. را در پرونده 

کاری خود دارد. 

نام گروه: تئاترخرداد
نويسنده و کارگردان: محمد مهدی خاتمی

بازيگران: ســروش طاهری، راضيه ايرانی، 
غالم رضا عــارف نژاد، احمــد طاهونچی، 
کريم جشــنی، الهــه پژوهــی، کيانوش 

جشنی)بازيگرخردسال(
طراح صحنه: رضاحسن زاده

طراح لباس: فهيمه ايرانی

The story takes place in 60s. Nayeb, who 
is a truck driver, hit a man in Sang Bast 
in Mashhad (Khorasan Razavi province). 
He is jailed in Vakilabad prison in Mash-
had.

Troupe: Khordad Theater
Playwright & Director: Mohammad-Meh-
di Khatami
Cast: Soroush Taheri, Razieh Irani, Gho-
lam-Reza Arefnejad, Ahmad Tahounchi, 
Karim Jashni
Set Designer: Reza Hassan-Zadeh
 Costume Designer: Fahimeh Irani
Province: Razavi Khorasan
Time: 70 min
E-mail: khatami.khordad@yahoo.com
 
Mohammad-Mehdi Khatami
Born in 1969, Khatami began his theater 
activities in 1983. He has directed plays, 
including Another Man.

ماجرا در دهه 40 می گذرد. نايب راننده کاميون در سنگ بست نزديک مشهد با مردی تصادف 
می کند ودر زندان وکيل آباد مشــهد محبوس می شود. همســرش آهو و پسرخردسالش در 
شيراز برای امرار معاش دچار مشکل می شوند. پير تاش،حبيب و خيلی از مردهای ديگر شهر از 
بی پناهی آهو با خبر شده اند و می خواهند از اين موقعيت سوء استفاده کنند. اما آهو تالش می 

کند تا نايب را از زندان رها کند. تالشی که به توسل به امام غريبان منتهی شده و....

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Red Cross
صلیب سرخ

نام گروه: ليبر
نوشته: سام شپارد

کارگردان: اکبر آئين
بازيگــران: علــی دليــر، آناخادمــی، نجمه 

حسينی
طراح صحنه و لباس: مديا واثقی

مديرصحنه: محمد معصومی
طراح پوستر و بروشور: مديا واثقی

مدت زمان:50 دقيقه
استان:کهگيلويه و بويراحمد

شهر: ياسوج

اکبرآئين
متولــد 1355شهردهدشــت اســت. وی 
ازســال 1369با بازيگــری فعاليت خود را 
با بازيگــری در عرصه تئاترآغــاز کرد. وی 
کارگردانی نمايش هايی همچون درجبهه 
شمال خبری نيست، ترس ونکبت، بيهوده 
قرمز شدن، احتمال ويرايش نامی که تکرار 

می شود و.... را بر عهده داشته است.

A couple starts picking crabs off their skin. 
The maid comes in, and the man gives her 
a demonstration of how to swim…

Troupe: Liber
Playwright: Sam Shepard
Director: Akbar Aein
Cast: Ali Dalir, Ana Khademi, Najmeh Hos-
seini
Set & Costume Designer: Media Vaseqi
Time: 50 min
Province: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
 
Akbar Aein
Born in 1976, Aein began his theater activ-
ities in 1990. He has directed plays, such 
as, Fear and Misery.

زن و شــوهری دچار مشکل جسمي شــده اند.خدمتکار واردخانه می شود و مرد به خدمتکار 
شنا آموزش می دهد...
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Alieh 
عالیه

Alieh, who is the daughter of a tribe chief, 
is forced to Marry Adanan as compensation 
for the blood money they have to pay. How-
ever, she complains about this custom and 
begins to disagree …

Troupe: Bamdad
Playwright & Director: Abdorreza Savaedi
Cast: Roza Iran-Manesh, Marjan Parsa, Ab-
dorreza Savaedi, Moslem Bavi
Set Designer & Lightning: Ahmad Mazra’eh
Costume Designer: Abdorreza Savaedi
Province: Khuzestan
Time: 55 min
 
Abdorreza Savaedi
Born in 1968, Savaedi began his theater ac-
tivities in 1991. Just One Bullet is among his 
works.

عبدالرضا سواعدی
 متولد 1347 آبادان است. وی ازسال1370با بازيگری 
ونمايشنامه نويسی فعاليت خود را در عرصه تئاتر آغاز 
کرد. وی کارگردانی بخوان چرخــه، تنها يک گلوله، 

شط شور، تی 72و... را در پرونده کاری خود دارد.

عاليه دختر يکی از بزرگان طايفه به عنوان فصليه)خون بها( 
به عقد ادانان در می آيد. اما او به اين رســم اعتراض دارد و 

بنای ناسازگاری دارد و....

نام گروه: بامداد
نويسنده وکارگردان: عبدالرضا سواعدی

بازيگران: رزا ايران منش، مرجان پارسا، عبدالرضاسواعدی، مسلم باوی
طراح صحنه و نور: احمد مزرعه
 طراح لباس: عبدالرضا سواعدی

 دستيار، موسيقی زنده و افکت: عقيل محسناوی
استان: خوزستان

 شهر: آبادان
مدت زمان: 55 دقيقه 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Caligula 
کالیگوال

نام گروه: گرگانج و راهرو
 نويسنده: آلبرکامو

ترجمه: گروهی
کارگردان: سعيدکاظميان

بازيگران: ميثم شکيبا، مرتضی شکيبا، نعمت 
اهلل جمال آبــادی، احمدکولف، ايرج رجبی، 
نگين حميدی، شــطيطه مازنی، سعيد علی 

فخرحسينی، سعيدکاظميان
طراح صحنه: سعيدکاظميان 

طراح لباس: زهره فدايی
موسيقی: انتخابی

دستيارکارگردان: حميدرضا کامرانی
طراح پوستر و بروشور: مصطفی مسلمی

ساخت دکور: حميد نعيمی
هماهنگی و برنامه ريزی: روح اهلل قربانی

استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس

مدت زمان:90دقيقه

سعيدکاظميان
دارای  1362گنبــدکاووس،  متولــد 
کارشناسی ارشد ادبيات نمايشی است. وی 
ازسال1373 فعاليت خود را در عرصه تئاتر 
آغاز کرد. کارگردانی نمايش هايی همچون 
قصه های درگوشی، قايقران، چهارصندوق 

و... را درپرونده کاری خود دارد. 

Rome’s Caesar disappears for 3 days after 
his sister’s death. When he returns, every-
body notice that he has undergone spiri-
tual changes…

Playwright: Albert Camus
Director: Saeid Kazemian
Cast: Meysam Shakiba, Morteza Shakiba, 
Nematollah Jamal-Abadi, Iraj Rajabi, Negin 
Hamidi
Set Designer: Saeid Kazemian
Province: Golestan
Time: 90 min
 
Saeid Kazemian
Born in 1983, Kazemian holds an MA in 
dramatic literature. He has directed plays, 
including Outboard, Four Funds.

قيصر روم پس از مرگ خواهرش سه روز غيبت می کند و پس از بازگشت دچارتغييرات روحی 
می شود...

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Silent Bullets 
گلوله های بی صدا

ايســتگاه راديويــی در زمان جنــگ جهانی 
دوم، شــاهد حضور افرادی است. گروهبان، 
ســرجوخه وســرباز بازمانده گروهان  444 
ارتش از اين ايســتگاه راديويــی تمام اخبار 

جنگ را به مردم مخابره می کنند... 
نام گروه: ققنوس

نويسنده وکارگردان: افشين ناصری
بازيگران: کيانوش فتاحی، گالويژ احمديان، 
ســامان خضری، الناز ميرزای غفاری، افشين 

ناصری
 طراحی صحنه: جمال سلطانی

طراحی لباس: نازيال امينی
موسيقی: سالم احمدی 

دستيار کارگردان: جمال فتاح نيا 
استان: آذربايجان غربی

شهر: بوکان
مدت زمان: 50 دقيقه

افشين ناصری
متولد1354بوکان، دارای مدرک کارشناسی 
حقوق است. وی از سال1367فعاليت خود 
را در عرصه تئاتــر آغاز کرد. وی کارگردانی 
نمايش هايی همچون مده، مويه جم، مايابو، 
تفنگی برای دبليوسی و.. را در پرونده کاری 
خود دارد. همچنين از کارگردانان برگزيده 
دانشــگاه جامع علمی کاربــردی و برنده 
چندين جايزه از جشنواره بين المللی تئاتر 

دانشگاهی ايران بوده است. 

A Sergeant, a corporal and a private, 
left from company No. 444, are living in 
a radio station at the time of World War 
II. They send the war news to the people 
from the station…

Troupe: Qoqnous
Playwright & Director: Afshin Nasseri
Cast: Kianoush Fattahi, Galavij Ahmadi-
an, Saman Khezri, Elnaz Mirzay-Ghaffari
Set Designer: Jamal Soltani
Province: West Azarbaijan
Time: 50 min
 
Afshin Nasseri
Born in 1975, Naseri holds a BA in law. He 
began his theater activities in 1988.
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The Pillowman 
مرد بالشی

نويسنده: مارتين مک دونا
کارگردان: محمد يعقوبی، آيدا کيخايی

بازيگران: پيام دهکردی، علی ســرابی، نويد 
محمد زاده، احمد ساعتچيان

طراح صحنه: محمدحسن معجونی
طراح لباس: باران کوثری

طراح پوستر و بروشور: امير اسمی
موسيقی: بهرنگ بقايی

طراح گريم: سارا اسکندری
تصويرسازی)پروژکشن(: آيلين کيخايی

مدير تهيه، توليد و برنامه ريز: محمد قدس
دســتيارکارگردان: رها جهانشــاهی، محمد 

قدس
سرپرست صحنه: فوادخراباتی

عکاس: مصطفی قاهری، نوشين جعفری
استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان:120دقيقه
ايميل و سايت :

WWW.Yaghoubee.com
yaghoubee@gmail.com

محمد يعقوبی
متولد1346نويســنده و کارگــردان، دارای 
کارشناسی حقوق از دانشگاه شهيد بهشتی است. 
وی دوره بازيگری را درسال1372 نزد زنده ياد 
مهين اسکويی و بعدها حميدسمندريان گذراند. 
او نويسندگی خشکسالی و دروغ، ماچيسمو، ماه 
درآب، تنها راه ممکن، قرمز وديگران و همچنين 
کارگردانی نمايــش هايی همچون يک دقيقه 
سکوت، خشکســالی ودروغ، دل سگ، رقص 
کاغذپاره ها، زمســتان66، پس تا فردا و... را در 
پرونده کاری خود دارد. تاکنون موفق به دريافت 
جوايز متعدد ازجشنواره های بين المللی تئاتر 

شده است.

آيدا کيخايی
متولد1353مشــهد، دارای کارشناسی ارشد 
تئاتر از دانشگاه تهران است. بازيگرنمايش هايی 
همچون خشکســالی ودروغ، بی کس وکارها، 
ماچيســمو، بيداری خانه نســوان، ماه درآب، 
چهــره يک باکره مقدس، برکرانــه باد، زيتون 
و.. بوده اســت. همچنين سريال های نيمکت، 
وخداوند عشــق را آفريد، نوعروس، دختران، 
ايستگاه و...است. کيخايی جوايز متعدد بازيگری 

را نيزدرپرونده کاری خود دارد. 

Katurian, a writer of short stories which often 
depict violence against children, has been ar-
rested by two detectives, Ariel and Tupolski, 
because some of his stories resemble recent 
child murders…

Playwright: Martin McDonagh 
Director: Mohammad Yaqoubi, Aida Keikhaei
Cast: Payam Dehkordi, Ali Sarabi, Navid Mo-
hammadzadeh, Ahmad Saatchian
Set Designer: Mohammad-Hassan Majouni
Costume Designer: Baran Kosari
Province: Tehran
Time: 120 min
E-mail and webite: WWW.Yaghoubee.com, 
Yaghoubee@gmail.com

Mohammad Yaqoubi
Born in 1974, Yaqoubi holds an MA in theater. 
Drought and Lies is among his works.

Aida Keikhaei 
Born in 1974 in Mashad, Khorasan Razavi prov-
ince, Keikhaei holds an MA in theater from 
Tehran University. She has acted in plays such 
as Drought and Lies.

نويسنده ای به نام کاتوريان به دليل محتوای پرخشونت داستان های کوتاهش و شباهت آن ها 
با نحوه به قتل رسيدن چند کودک در اداره پليس تحت بازجويی است...

مسابقه تئاتر بین الملل



92The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Megaphonia 
مگافونیا

After Cyrus the Great dies, his younger son 
Bardiya who was the ruler of Media, rises 
against his elder brother Cambyses who was 
the king of Persia. They kill each other. Then, 
Darius, the son of Hystaspes, rises to power 
and take over the kingdom…

Troupe: Artemis
Playwright and Director: Milad Hosseini
Cast: Payam Alavi, Amin Akbari-Nasab, Sepi-
deh Dastineh, Ehsan Sheikhi, Roksana Rezaie
Lightning Designer: Behnam Khazaie
Poster and Cataloge Designer: Morvarid 
Fathollahi
Province: Tehran
Time: 70 min
 
Milad Hosseini
Born in 1986, He holds an MA in theater di-
recting. He has so far directed the play named 
Azar-Meidokht.

ميالد حسينی
متولد1365تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشدکارگردانی 
تئاتر اســت. وی ازسال 1379با بازيگری  وارد عرصه تئاتر شد. 
کارگردانی آزرميدخت، فاوست)عروسکی(، فانوس های کافه 
خواهران خوابگرد، تندوس بی خورشــيد و... را بر عهده داشته 
است. همچنين جايزه اول جشــنواره نمايشنامه نويسی ملی 
ايران درسال1392، اول نمايشــنامه نويسی بزرگداشت اکبر 
رادی درسال1390، اول نمايشنامه نويسی دوازدهمين دوره 
جشــنواره تئاتردانشگاهی منطقه دانشــجويان تئاتر و....را در 

پرونده کاری خود دارد.

کــوروش کبير می ميــرد. برديا فرماندار مــاد عليه برادر 
بزرگترکمبوجيه شــاه پارس قيام مــی کند. طی حوادثی 
پسران کوروش به دست يکديگر کشته می شوند. داريوش 

فرزند ويشتاسب به قدرت می رسد و...

 نام گروه: آرتميس
نويسنده و کارگردان: ميالد حسينی

بازيگران: پيام علوی، امين اکبری نســب، سپيده دستينه، 
غزاله کنعان پناه، احسان شيخی، رکسانا رضايی، احمدرضا 
جهــان تــاب، ســانازطاری، حميدرضا کريمی، ســامان 

فرشيدنيا، سجادآردانه
طراح صحنه و لباس: گلبرگ اديب

انتخاب موسيقی: ميالد حسينی
 طراح نور: بهنام خزايی

دستيارکارگردان: سمانه سفری
مدير صحنه: سجادآردانه

منشی صحنه: شيوا مزيد آبادی
طراح پوستر و بروشور: مرواريد فتح الهی

طراح گريم: سپيده دستينه
استان: تهران
 شهر: تهران

مدت زمان:70 دقيقه 

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Melpomene
ـِلپامني م

فاطمه معارف، مهران افشــردی، آيداسرشار، 
آيدا ثابتی، دانيال مهــدوی، مهناز افتاده نيا، 

هانيه مهری، ايليا عابدينی و رضا موسوي  
طراح صحنه: بابک مهری

طراح لباس: فروه مير محمدی
آهنگساز: بابک مهری

طراح و ريتم سازهای کوبه ای: آيدين شفايی
- نو پيا ( ی ســپهر ضا ر محمد : ن گا ند ز ا نو
کيبورد(، ايدين شفاهی)ســازهای ضربی(، 
محســن اعتمــاد ســعيد،)گيتار(، عمــاد 
رحمانی)پيانو(- نيکی ابراهيم شــاه)ويالون 
ســل(،کيوان مهر بخش)کالرينــت(، اميد 
ذوالفقاری)گيتــار و گيتــار بــاس(، پرنــد 
مهری)پيانو، گيتار(، عاشــق) گيتار(، فرشيد 

قاسمی) پيانو(
 تهيه کننده: بابک مهری، گروه گنجآو

مدير پروژه: سهيل اعرابی
روابط عمومی: سميرا تنگشير

استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان:120دقيقه 

بابک مهری
متولد1356تهران، دارای کارشناسی ارشد 
کارگردانی از دانشگاه تهران است. وی بازيگر 
و کارگردان نمايش های  به من می گن مک 
کنا، الموزيکا، شب مرلين فينچ، خون دريا 
عشق و... بوده اســت. همچنين عضو فعال 
انجمن تئاتــر تجربی ايران، سرپرســت و 
کارگردان گروه نمايشی آو است.همچنين 
جوايزی را درجشنواره های تئاتر از آن خود 

کرده است. 

دراماتورژ: افشارکرجي، سميرا اتفاق
مدير پروژه و نويسنده داستانک ها: سهيل 

اعرابی
کارگردان: بابک مهری

بازيگران: سهيل اعرابي، اميرافشارکرجي، 
ايرج تدين، اميرمعين رحماني، مهدا رزازي، 
اميرحســين رنگرز جدي، محمد رياضت، 
نگارسلحشور، مونا سهراب حقيقت، ماه پري 
صفار اول، رويا عطارزاده، سپيده فتحعلي، 
رکسانا قاري، فرشيد قاسمي، ليلي کريمي، 

Melpomene is the daughter of Zeus in an-
cient Greek…

Director: Babak Mehri
Cast: Soheil A’rabi, Amir Afshar-Karaji, Iraj 
Tadayyon, Amir-Moein Rahmani, Mahda 
Razzazi
Set Designer: Babak Mehri
Costume Designer: Forouh Mir-Mohamma-
di
Composer: Babak Mehri
Province: Tehran
Time: 120 min
 
Babak Mehri
Born in 1977, Mehri holds an MA in theater 
directing. An Evening for Merlin Finch is 
among his works.

ـِــل پامني نام دختر بزرگ زئوس در يونان باستان است. گروه آو بر اساس موسيقي اجراهاي  م
پيشين خود، همچون اردويســور اناهيته، گيل گمش، اسب هاي آسمان خاکستر مي بارند، 
فرش ايراني، سرزمين خورشيد، انتهاي آسمان کجاست؟ و يادگار زريران که اغلب بر اسطوره 

ها و داستان هاي کهن متمرکز بود، مل پامنی را اجرا می کند...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Empty basin with Yerma
یرما با تشت خالی

نام گروه: تيگار
نويسنده،طراح وکارگردان: مهران محمودزاده 

دهبارزی
بازيگران: اسماء بايگان، ساناز نجفی، اسمعيل 
صالحی، عمار نيکخواه، محسن باقری، مهران 

آقايی نسب
دستيارکارگردان: ناصر عابدينی

طراح صحنه: اسمعيل صالحی
موسيقی: حسين فيروزی
طراح لباس: سميه دهقان

طراح پوســتر و بروشــور: ايمن محمودزاده 
دهبارزی

استان: هرمزگان
 شهرستان: رودان

مدت زمان:45دقيقه

مهران محمودزاده دهبارزی
متولــد1360رودان، دارای کارشناســی 
ارشــد کارگردانی نمايش از دانشکده هنر 
و معماری واحد تهران مرکز اســت. وی از 
ســال1376فعاليت خود را درعرصه تئاتر 
آغازکــرد. کارگردانی نمايش های شــب 
وگربه وزيرطاقی، درمزار توتون، مونولوگ، 
آرامش از نوعی ديگر، خرس، خواستگاری 

و.. را در پرونده کاری خود دارد. 

Yerma is a midwife who lives in Hormuzgan 
province. During the day she steals children or 
help pregnant women bare their children and at 
nights she goes to the spring to soothe her pain 
by washing her body in the spring. The people 
of the village get furious at her. The head of the 
village put his sisters to guard Yerma while she 
is imprisoned in the house…

Troupe: Tigar
Playwright, Designer and Director: Mehran Mah-
moudzadeh Dehbarzi
Cast: Asma Bayegan, Sanaz Najafi, Esmaeil Sale-
hi, Ammar Nik-Khah
Assistant Director: Naser Abedini
Set Designer: Esmaeil Salehi
Music: Hossein Firouzi
Province: Hormuzgan
Time: 45 min
 
Mehran Mahmoudzadeh Dehbarzi
Born in 1981, He holds an MA in directing at Art 
& Architecture Faculty of Azad University of 
Central Tehran. He has directed plays, including 
Another Kind of Peace, and The Bear.

يرما قابله ای نازا درجنوب کشور ايران،استان هرمزگان است. درحصرخوان و خواهرانش،يرما 
روزها بچه ميدزدد يا زن های باردار را فارغ می کند و شــب ها به چشــمه می رود تا دردش را با 
آب تســکين دهد.اين وضعيت ناراحتی اهالی را به دنبال دارد و موجب می شــود خان توسط 

خواهرانش يرما را درخانه حبس کند و...

مسابقه تئاتر بین الملل



Street
Theater

Competition                  

خیابانی  )مسابقه(

آپ

املت با گوجه ایرانی 

انتظار عطر یوسف

پرده خوانی شیرین و فرهاد مدل92

چوپانها

Up

Omelet With Iranian Tomato 

Waiting for the Scent of Yousef 

Pardeh-Khani of Shirin and Farhad Story, 2013 Style

Shepherds 

سال دیگه نگی کاش پارسال بود
Next year, be careful not to say “I wish it was last year”

کوچی دیگر
Another migration 

گرگ
Wolf  

میارجلی 
Miarjli

یک داستان کامال واقعی
A Truly Real Story 
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Up
آپ

نام گروه:گپ
طــراح، نويســنده وکارگــردان: عبدالرضا 

شيبانی 
بازيگران:مرتضی شکيبا فر، مهيار قزل سوفلو  

عليرضا جفايی، زهرا قويدل
طراح صحنه و لباس: عبدالرضا شيبانی

دستيار کارگردان: احسان يزدان پناه
موسيقی:مجتبی شکيبافر و..

استان: گلستان
شهر: گنبد

مدت زمان:30 دقيقه

عبدالرضا شيبانی
مــدرک  دارای  متولد1364شــاهرود، 
کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر است. وی 
ازسال 1378فعاليت خود را در عرصه تئاتر 
آغاز کــرد. وی کارگردانی نمايش های آپ، 
آی، شــش پنجره مايل به هميشه، افسانه 
گوراوغلی، آنتگونيست ها و پروتاگونيست 

ها و.. را در پرونده کاری خود  دارد. 

This is a ritual and dramatic narration… 
Troupe: Gap
Designer, Playwright and Director: Abdolr-
eza Sheibani
Cast: Morteza Shakibafar, Mahyar Qezel-
Souflou
Set Designer and Costume: Abdolreza 
Sheibani
Music: Mojtaba Shakibafar
Province: Golestan
Time: 30 min

Abdolreza Sheibani: He was born in 1985 in 
Shahroud in Semnan province. He holds an 
MA in theater directing. He began his theat-
rical career in 1999. He has directed plays in-
cluding Up, Antagonists and Protagonists.

روايتی دراماتيک و آئينی- سنتی در کف خيابان... 
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Omelet With Iranian Tomato 
املت با گوجه ایرانی 

نام گروه: ميقات
نويسنده و کارگردان: ميثم سرآبادانی

بازيگران:ميثــم ســرآبادانی، ســيد مجيد 
ميرحسينی، مهران وزيری

طراح لباس: سمانه سادات خرازانی
 موسيقی: مهدی تندکاران

دستيارکارگردان: مهسا افتحی
استان: مرکزی

شهر: تفرش
مدت زمان: 25 دقيقه

ميثم سرآبادانی
متولد1363تهران، دارای کارشناسی جامعه 
شناسی است. وی ازسال1379فعاليت خود 
را درعرصه تئاتر آغــاز کرد. وی کارگردانی 
نمايش هايی همچون شــب ســگی، ديده 
بانان ابدی، زير بــاران از تو می خوانم، يک 
ســبد فحش برای شمسی خانم، باد که می 

نويسد و.. را در پرونده کاری خود دارد. 

A Chinese man has plagiarized the production 
of the Iranian puppet used in Siah-Bazi—a tra-
ditional Persian performance—and is selling it 
in the market. However, an Iranian producer 
objects to this issue. 

Troupe: Miqat
Playwright and Director: Meisam Sar-Abadani
Cast: Meisam Sar-Abadani, Seyed-Majid Mir-
Hosseini, Mehran Vaziri
Costume Designer: Samaneh-Sadat Kharazani
Music: Mehdi Tondkaran
Province: Markazi
Time: 25 min

 
Meisam Sar-Abadani
Born in 1984, in Tehran, Sar-Abadani holds a 
BA in Society. I Sing About You Under the Rain 
is among his works.

مردی چينی از روی سياه بازهای ايرانی کپی زده و در بازار عروسک سياه بازی را به فروش می 
رساند. اما يک توليد کننده ايرانی به اين مسئله اعتراض دارد و..



98The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Waiting for the Scent of Yousef 
انتظار عطر یوسف

نويسنده: مرتضی اسدی مرام
کارگردان: سعيد ذبيحی، مرتضی اسدی مرام

بازيگران: فاطمه مهدی آبادی، سعيده ذبيحی، مرتضی اسدی مرام، سعيد ذبيحی
 طراح صحنه: فريبرز سياح

طراح لباس: بهاره سعيدی پناه
 طراح آفيش، بروشور: مهدی اسدی تبار

موسيقی: فريد طاهری، محسن ساالری، علی دوست فالحتی، يونس رستمی
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه

مدت زمان:20 دقيقه

سعيد ذبيحی
متولد1350کرمانشاه، دارای مدرک کارشناسی 
الهيات است. وی ازســال1370فعاليت خود 
را در عرصــه تئاترآغاز کــرد. کارگردانی آثای 
همچون کوسه مرنجانه، باقال و بادبان، فرمان 
خاتون، دنگ دنگ دنگ، پرده برداری، مجرم 
کيه، مامور کيه، سيندرال و... را درپرونده کاری 
خود دارد. وی نويسنده وکارگردان بيش از50 
نمايش و حضور درجشــنواره های مختلف از 
جمله جشنواره بين المللی تئاتر فجر، سنتی 
وآئينی، عروســکی، فتح خرمشــهر و... را در 

پرونده کاری خود دارد.

مرتضی اسدی مرام
مــدرک  دارای  متولد1362کرمانشــاه، 
کارشناســی مديريت فرهنگ دانشگاه جامع 
علمی کاربردی است. وی از سال1374 فعاليت 
خود را در عرصه تئاتر آغاز کرد. وی کارگردانی 
نمايش های وسط يک معجزه، باران که ببارد 
با هم خيس می شــويم، بهشت به شرط آتش 
و... را در پرونده کاری خود دارد. همچنين وی 
حضور مستمر و فعال در ســه دوره جشنواره 
صاحبدالن، فتح خرمشــهر، جشــنواره بين 

المللی دانشگاهی و.. داشته است. 

A mother whose son has been martyred in war goes 
to the funeral ceremony of anonymous martyrs…

A joint project by Baran and Naqqalha troupes
Playwright: Morteza Asadi-Maram
Director: Saied Zabihi, Morteza Asadi-Maram
Cast: Fatemeh Mehdi-Abadi, Saiedeh Zabihi, Morteza 
Asadi-Maram, Saied Zabihi
Set Designer: Fariborz Sayah
Costume Designer: Bahareh Saiedi-Panah
Music: Farid Taheri, Mohsen Salari, Ali Doust-Falahati
Province: Kermanshah
Time: 20 min

Saeed Zabihi
 He was born in 1971 in Kermanshah province. He 
holds a B.A Theology. He began his theatrical career 
in 1991. He has directed plays including Baqla, sail 
and Cinderella. He has written and directed more 
than 50 plays and has participated in different 
festivals including Fadjr International Theater Fes-
tival.

Morteza Asadimaram 
He was born in 1983 in Kermanshah province. He 
began his theatrical career in 1995. He has directed 
plays including in the Middle of a Miracle and When 
Rain Falls, We will Get Wet Together. 

مادر شهيدی برای پيشواز شهدای گمنام به محل می رود. در آنجا مراسمی برپاست و...
کار مشترک گروه باران و نقال ها
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Pardeh-Khani of Shirin and 
Farhad Story, 2013 Style

پرده خوانی
 شیرین و فرهاد مدل92

Shirin and Farhad, two main characters of one 
of Nezami Ganjavi’s (ancient Iranian poet) po-
ems, face the urban life’s problems and diffi-
culties…

Troupe: Rira
Playwright and Director: Saied Kheirollahi
Cast: Malek Absalan, Zahra Abdi, Mostafa Kouli-
vandi, Ali-Asghar Esmaieli
Set Designer: Mostafa Koulivandi
Costume Designer: : Saied Kheirollahi
Music: Mohsen Koulivandi
E-mail: rira75@gmail.com
Time: 25 min
 
 Saied Kheirollahi
Born in 1980 in Dehloran, Kheirollahi began his 
theater activities in 1999. He has directed plays 
such as Bitter Oaks.

نام گروه: ريرا
نويسنده و کارگردان: سعيد خيراللهی

بازيگران: مالک آبســاالن، زهرا عبدی، مصطفی کولويند، 
علی اصغر اسماعيلی

طراح صحنه: مصطفی کوليوندی
طراح لباس: سعيد خيراللهی 
 موسيقی: محسن کوليوندی

مديرتدارکات: مهدی مهدوی
تهيه کننده: مصطفی کوليوندی
rira75@gmail.com:ايميل

مدت زمان: 25دقيقه

سعيد خير اللهی
متولد 1359دهلران،دارای کاردانی معماری است. او 
ازسال 1378فعاليت خود را درعرصه تئاترآغازکرد. 
وی کارگردانــی نمايــش هــای ســوزکمانچه در 
عصريخبندان، چريکه، خدابس، نامدار، هملت اتمی، 
والديمير و اســتراگون هردو زنده اند، رومئو وژوليت 
هر دو عربند، ايســتاده روی خط استوای جنگ، آينه 
های های مکدر، بلوط های تلخ و.. را کارگردانی کرده 

است.
شــيرين و فرهاد با معضالت و مشــکالت شهری رو به رو 

می شوند...
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Shepherds 
چوپان ها

نام گره: نانودراما
طرح، ايده و کارگردان: علی محمد رادمنش

بازيگــران: علــی محمد رادمنــش، فاطمه 
رادمنــش، ســجاد امير مجاهدی، احســان 

خيرمند، مهران سيفعلی پور
طراح صحنه: مطهره سيفعلی پور

 موســيقی: گروه ســيحامون، پويا شاطرانی، 
عرفان کامفر، هاتف صادقی تهران، ســامان 

ويژه تهرانی، رامونا بهبوده پور
طراحی و دوخت لباس: مرضيه رادمنش

ماسک: مهدی جعفری
گريم: منيره سيفعلی پور

دستيارکارگردان: مريم کيانی
منشی صحنه: مريم سيفعلی پور

مديرصحنه: احمد رادمنش
استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان:30 دقيقه
طراح بروشور: مونا سيفعلی پور

عکاس و تصوير بردار: مجيد برهانی 

علی محمد رادمنش
کارشناســی  دارای  متولد1358جيرفت، 
بازيگری است. وی ازســال 1372فعاليت 
خود را درعرصه تئاتر آغاز کرد. کارگردانی 
نمايــش هايــی همچــون عقل ســرخ، 
کهنه ســرباز، چی چوچاپ،شــهر آشوب، 
مردمشهر،خســرو وشيرين و... را در پرونده 

کاری خود دارد. 

Some shepherds are getting prepared to 
hold a celebration for shepherds in Teh-
ran…  
Troupe: Nanodrama
Designer and Director: Ali-Mohammad Rad-
manesh
Cast: Ali-Mohammad Radmanesh, Fatemeh 
Radmanesh, Sajad Amir-Mojahedi, Ehsan 
Kheirmand
Set Designer: Motahareh Seif’ali-Pour
Music: The Sihamoun Group, Pouya Shatera-
ni, Erfan Kamfar, Hatef Sadeqi-Tehrani, Sa-
man Vizheh-Tehrani, Ramouna Behboudeh-
Pour
Province: Tehran
Time: 30
 
Ali-Mohammad Radmanesh
Born in 1979 in Jiroft, Radmanesh holds a 
BA in acting. The Red Wisdom is among his 
works.

چند چوپان در حال تدارک جشن چوپانی در تهران هستند و....
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Next year, be careful not to say 
“I wish it was last year”

سال دیگه نگی کاش پارسال بود

نام گروه: پيوند وکانون نمايش فرهنگســرای 
تهران

نويسنده: سيدمحمد رضوی، شاهد پيوند
کارگردان: شاهد پيوند

بازيگران: مژگان رايگان، حسن همتی، رسپينا 
پيوند، شاهد پيوند

آهنگساز: ابراهيم حسن لو
طراح صحنه: مژگان رايگان، هانيه رنجبر

طراح لباس: حميرا موسوی
مشاور: امير دژاکام

دستيارکارگردان: ميثم فراهانی
صدا: مهردادخورشيد

عوامل صحنه: مهرناز وزيريان
روابط عمومی: محمد رضا بهشتيان

عکاس و تصوير بردار: سمانه جويا، جواد نجم 
الدين

شاهد پيوند
متولــد 1354آبادان، دارای کارشناســی 
ارشــدکارگردانی ومدرس دانشــگاه هنر و 
معماری دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
است. وی از ســال1372 فعاليت خود را در 
عرصــه تئاتر آغاز کــرد. وی تاکنون موفق 
به دريافت بيش از 20 جايزه از جشــنواره 
فجر، زيتون ســرخ، بانوان، دفاع مقدس و.. 
شده اســت. وی همچنين دبير بخش های 
مختلف جشنواره های بصيرت، تک، انتظار، 

عروسکی و.. بوده است. 

After having a brawl with his wife, the man 
goes and lives in a pool of a park. After a 
while, his wife and children find out about his 
residence… 

Troupes: Peyvand &Tehran Cultural Centers’ 
Performance Institute 
Playwright: Seyyed-Mohammad Razavi, Sha-
hed Peyvand
Director: Shahed Peyvand
Cast: Mozhgan Rayegan, Hassan Hemmati, Re-
spina Peyvand, Shahed Peyvand
Composer: Ebrahim Hassanlou
Photographers: Samaneh Jouya, Javad Na-
jmeddin
 
Shahed Peyvand
Born in 1975, Peivand began his theater activi-
ties in 1993. He has so far won more than 20 
awards at Fadjr International Theater Festi-
val.

مردی پس از مشــاجره با همســرش روی آب نمای يک پارک زندگی می کند. پس از مدتی 
همسر و فرزندانش از جای او مطلع می شوند و به سراغش می روند و...
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Another migration 
کوچی دیگر

نويسنده و کارگردان: فرزاد صفدری
بازيگران: علی شــهرانی، غالم عباس دادور، 
عبداهلل رحيمــی، کيانــوش ابراهيمی، پيام 
بهرامــی، حجت يداللهــی، مهتاب صفدری، 
مهين ســلجوقی، فيــروزه پناهــی، فاطمه 
ســليمانی، زهرا کاظمی، ندا قنبری، سکينه 

صادقی، فرخنده سلجوقی
موســيقی: زين العابدين حســينی، حميد 

حسينی، محمد دادور
دستيارکارگردان: پيام صفدری

طراح لباس: ناهيد صادقی
 طراح صحنه: سکينه صادقی
استان: چهارمحال بختياری

شهر: فارسان
مدت زمان:25 دقيقه

فرزاد صفدری
متولد1350فارســان، مدرک کارشناسی 
مهندسی کشاورزی است. از سال 1371با 
نويسندگی و کارگردانی فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغاز کرد. وی کارگردانی نمايش 
های شــوليز، تاش، بوی برف اول اسفند، به 
سنگ نشستگان، برف و پونه، عروس کچی 

و.. را در پرونده کاری خود دارد. 

The migration season is near. People are 
ready to migrate. The migration cere-
monies and rituals are performed with 
music …

Playwright and Director: Farzad Safdari
Cast : Ali Shahrani, Gholam-Abbas Dadvar, 
Abdollah Rahimi, Kianoush Ebrahimi, Payam 
Bahrami
Music : Zeinol’abedin Hosseini, Hamid Hos-
seini, Mohammad Dadvar
Assistant Director : Payam Safdari
Costume Designer: Nahid Sadeqi
Set Designer : Sakineh Sadeqi
Province: Chaharmahal and Bakhtiari
Time: 25 min
 
Farzad Safdari
Born in 1971, Safdari holds a BA in agricul-
tural Engineering. He began his theatrical 
activities in 1992. He has directed plays 
such as The Smell of Snow of The First Day 
of Esfand.

فصل کوچ نزديک است. مردم آماده کوچ هستند. مراسم و آئين کوچ با اجرای موسيقی و شادی 
اجرا   می شود... 
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Wolf  
گرگ

نام گروه: مغان هنر پارس آباد دامغان
نويسنده: محمود مهدوی

کارگردان: غريب منوچهری
 بازيگران: علی محمد زاده، مريم ندايی، ياشار 

هاشمی، ياشار منوچهری
طراح صحنه: فريد منوچهری

طراح لباس و صحنه: غريب منوچهری
دستيارصحنه و لباس: رضا ممی زاده

موسيقی: ياشار هاشمی، ياشار منوچهری
دستيارکارگردان: شهرام شکری

عوامل پشت صحنه: شهرام محرابی، آقامعلی 
عالشزاده 

طراح بروشور و آفيش: حسين پناهی 
استان: اردبيل

شهر: پارس آباد دامغان
مدت زمان: 25 دقيقه

غريب منوچهری
متولد1352پــارس آبــاد، دارای مدرک 
از  وی  اســت.  مديريــت  کارشناســی 
ســال1371فعاليت خود را درعرصه تئاتر 
آغاز کــرد. وی کارگردانی ســوگمهر، ماه 
برترک اســب پير، ماه ومــه، مجلس قربان 
سنمار، خون بوغاج، سرود صبحگاه گردان، 
ماه بر ترک اســب پير و... را در پرونده کاری 
خود دارد. وی همچنين درجشــنواره های 
مختلف کشوری، منطقه ای و استانی حضور 
فعال داشته و موفق به کسب جوايز متعدد 

شده است.  

A wolf is looking for prophet Josef to acquit 
itself…

Troupe: Moghan Honar Parsabad Damghan
Playwright: Mahmoud Mahdavi
Director: Gharib Manouchehri
Cast: Ali Mohammad-Zadeh, Maryam Nedaie, 
Yashar Hashemi, Yashar Manouchehri
Set Designer: Farid Manouchehri
Costume and Set Designer: Gharib Man-
ouchehri
Catalog Designer: Hossein Panahi
Playwright Group: Mohaddese Ramezani, Mae-
deh Asadollahi, Faezeh Amirhosseini
Province: Ardabil
Time: 25 min

 Gharib Manouchehri
Born in 1973, Manouchehri began his the-
ater activities in 1992. He has also won many 
awards at different festivals.

گرگی برای تبرئه  شدن به دنبال حضرت يوسف)ع( می گردد...
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A Truly Real Story 
یک داستان کامال واقعی

نام گروه: سپيد و سياه
نويسنده و کارگردن: نرگس خاک کار 

بازيگران: مهدی حبيبی، مسعود روستا، الهام 
رياضت، سياوش وفايی نژاد، محمد محسنی، 

نرگس خاک کار 
طراح صحنه و لباس: مهدی حبيبی

موسيقی: انتخابی 
پخش موسيقی: سميه احمدی 

منشی صحنه: گيتی منتصر 
دستيارکارگردان : اميدخاک کار 

مشاور کارگردان: محمد يارمحمدی
طراح پوستر و بروشور: راضيه پاشايی 

روابط عمومی و عکاس: محسن اسماعيلی
مدت نمايش : 25دقيقه 

شهرستان : مالير

نرگس خاک کار
متولد1360بروجــرد،دارای کاردانی امور 
فرهنگی از دانشــگاه جامع علمی کاربردی 
اســت. وی فعاليت خود را در عرصه تئاتر از 
ســال1376آغاز کرد. وی دريافت تنديس 
جشــنواره و ديپلــم افتخار نويســندگی، 
کارگردانی و بازيگری بيســت وهشتمين 
جشنواره بين المللی تئاتر فجر، جايزه اول 
بازيگری ســه دوره جشــنواره بين المللی 
تئاترخيابانــی مريوان همچنين شــرکت 
درچندين جشــنواره و فســتيوال خارجی 
درکشــورهای امارات، بوســنی، اسلوونی، 
اتريش، کرواسی و سليمانيه کشور عراق ... 

را در پرونده کاری خود دارد.

Farangis and Arash who are now old people, 
are reviewing their bitter and sweet memo-
ries. However, it seems that something else 
is going to happen…

Troupe: Sepid-o-Siyah
Playwright & Director: Narges Khak-Kar
Cast: Mehdi Habibi, Mas’oud rousta, Elham 
Riyazat, Mohammad Mohseni
Set Designer and Costume: Mehdi Habibi
Music: Entekhabi
Poster and Catalog Disigner: Raziyeh Pa-
shayee,
Time: 25 min
Province: Malayer
 
Narges Khak-kar
Born in 1981, Khak-kar began his Theater 
activities in 1997. She has participated in 
many festivals in different countries such 
as the UAE and Croatia.

فرنگيس و آرش حاال ديگر پير شــده اند و به مرور خاطرات تلخ و شيرين گذشته می پردازند ، 
ولی نه مثل اينکه داستان چيز ديگری است ...
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Miarjli
میارجلی 

نويسنده: نصير احمد مالزهی، ابراهيم ساويز
کارگردان: محمد اشرف دستيار 

بازيگــران: محمداشــرف دســتيار، يونس 
داوودی، رشيد بامری، صادق سهرابی، سعيد 

ريگی، محمد دژکامه
معصومه ميــر کازهی،خديجه جاللوند، مونا 

ستوده فر
موسيقی: نصير دامنی و گروهش
طراح صحنه: عبدالناصر اميريان

طــراح لبــاس: فرهــاد دســتيار، معصومه 
ميرکازهی

برنامه ريز ومدير توليد: رشيد بامری
سرپرست گروه: محمد دين دشتی

محمد اشرف دستيار
متولد1362ايرانشهر، دارای مدرک ديپلم 
است. وی از ســال1374 فعاليت خود را در 
عرصه تئاتر آغاز کرد. وی کارگردانی نمايش 
های رازده نورآباد، از خيال تا واقعيت، بچه 
ياکريم هــا و... همچنيــن جوايز متعددی 
ازجملــه بازيگری ســوم جشــنواره تئاتر 
سراســری جوان را در پرونــده کاری خود 

دارد. 

Miar takes care of a guest…

Playwright: Nasir Ahmad-Mollazehi, Ebrahim 
Saviz
Director: Mohammad Ashraf-Dastyar
Cast: Mohammad Ashraf-Dastyar, Younes Da-
voudi, Rashid Bameri, Sadeq Sohrabi
Music: Nasir Damani and His Group
Set Designer: Abdolnaser Amirian
 Costume Designer: Farhad Dastyar, Ma’soumeh 
Mirkazehi

Mohammad Ashraf-Dastyar
Born in 1983, he began her theater activities 
in 1995. From Imagination to Reality is among 
his works.

ميار به محافظت از ميهمان، پناهنده گان به قبيله يا صاحب خانه ای می پردازد... 





Guest
مهمان

آش سرخ پشت پا

اپرای عروسکی لیلی و مجنون

ازدواج اجباری

باغبان مرگ

خون و گل سرخ

Red Farewell Soup

Leili and Majnoun Puppet Opera

The Forced Marriage

Death Gardener 

Blood and Rose

زندگی انسان
Human Life

طلسم صبحگل
Sobhgol Talisman

مرگ تصادفی یک آنارشیست
Accidental Death of an Anarchist

معمای مطربان پریشان
The Enigma of Flustered Musicians 

مکبث
Macbeth

ننه دالور
Mother Courage

هومو ریباس
Homo Ribas
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Red Farewell Soup

آش سرخ پشت پا

Amir the artist will be executed in 
three days… 

Playwright: Khosro Amiri  
Director: Bijan Moradi
Cast: Bijan Moradi
Province: Kermanshah
Time: 40 min

Bijan Moradi
Moradi was born in Kermanshah in 
1979. He has acted in plays such 
as Postal Card. 

بيژن مرادی
متولد1358کرمانشاه، دارای مدرک ديپلم است. 
وی ازسال1374 فعاليت تئاتری خود را آغاز کرد. 
وی کارگردانی نمايش های دختر- دوچرخه-دور 
زدن، قصه های درگوشی و.... همچنين بازيگری 
در نمايش يک کاســت لته، غروب درد يار غريب، 

کارت پستال و... را در پرونده کاری خود دارد. 

امير آرتيست سه روز بعد اعدام خواهد شد و....

نام گروه: بازی، سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی 
کشور، اداره کل زندانهای استان کرمانشاه  

نويسنده: خسرو اميری
کارگردان: بيژن مرادی
بازيگران: بيژن مرادی

طراح صحنه: روزبه حبيبيان
 طراح لباس: محمدرضا درند

موسيقی: عارف روستايی
مشاور کارگردان و سرپرست گروه: محمد رضا درند

 استان:کرمانشاه
 شهر:کرمانشاه

مدت زمان:40 دقيقه
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Leili and Majnoun Puppet Opera
اپرای عروسکی لیلی و مجنون

اقبالی، غــزل اســكندرنژاد، مرضيه 
سرمشقی، سميه نادری، فرزانه عاقلی، 
نسيم امير خســرو، نگارميرفخرايی، 
قاسم رحمتی، مريم مجيدی، سحرامير 
اقبالی، سارا اقبالی، سحركاظمی، هانيه 

حسينی، مرضيه نادی، الهام عابدی
بازآفرينی موســيقی برای اجرا: امير 

بهزاد
طراح عروســک: علی پاكدست، مريم 

اقبالی
طراح صحنه، نــور، لباس: بهروز غريب 

پور
 دراماتورژ: بهروزغريب پور

دســتياران كارگردان: علی پاكدست، 
مريم اقبالی، هنگامه سازش، سينا ييالق 

بيگی، موناكيانی فر
دستياران طراح صحنه: هنگامه سازی، 

سينا ييالق بيگی
دستيارطراح لباس: مونا كيانی فر

 نورپرداز: اميرمحمدی
مدت زمان:90 دقيقه

بهروز غريب پور
مترجم،  نويسنده،  متولد1329سنندج، 
كارگردان، طراح صحنه دارای كارشناسی 
نمايش ازدانشــكده هنرهای نمايش و 
تحصيالت تكميلی در اكادمی دراماتيک 
رم در رشته كارگردانی و.. است. غريب پور 
كارگرداني نمايش هايی همچون بينوايان، 
كلبه عمــو تم، ايكارو، حضــور در آينه 
پريشان، سفر سبز در سبز، شش جوجه 
كالغ و يک روباه، بابا بزرگ و ترب، ميكی و 
كارگاه2، قصه تلخ طال ، اپرا های عروسكی 
مشهور از جمله رستم و سهراب، مكبث، 
حافظ، مولوی و.. همچنيــن چاپ قلعه 
حيوانات، آهو يا آهو، دد وجونور، ورودی به 
قلمرو شبه عروسک ها و... را در خاطرات 

حرفه ای خود دارد. 

نام گروه: تئاتر عروسكی آران
نويســنده، طراح و كارگردان: بهروز 

غريب پور
بازی دهندگان: علی پاكدست، مريم 

This is inspired by the mythical stories in Per-
sian poet Nezami Ganjavi’s anthology …

Troupe: Aran
Director: Behrouz Gharibpour
Puppeteers: Ali Pakdast, Maryam Eqbali, Ghaz-
al Esakandarnejad, Marzieh Sarmashqi
Time: 90 min

Behrouz Gharibpour
Born in Sanandaj in 1950, Gharibpour is a pro-
lific director, translator and author. Uncle 
Tom’s
Cabin, The Miserable as well as Hafez, Molavi 
and Macbeth puppet operas are among his 
works.

ليلی ومجنون براساس منظومه محمدطلوعی و نظامی گنجوی براساس افسانه ها 
وداستان های عربی از شناخته شــده ترين منظومه های عاشقانه ايرانی است و 

عشق  ليلی مجنون پس از ناكامی هر دو تبديل به اسطوره جاودانه عشق شد...
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The Forced Marriage
ازدواج اجباری

نويسنده: مولير
كارگردان: داريوش مودبيان

بازيگران: داوود نجاتی، مينا دروديان، 
شــعيری،  محمدكريميان،حميدرضا 
اسدزاده، مرضيه  فاطمه يوسفی، زهرا 
فراهانــی، رامتين عبــادی، داريوش 

مودبيان، سامان محمدی
موسيقی: مارک- آنتوان شارپانتيه

دستياران كارگردان: حميدرضا شعيری، 
رامين ناصر نصير

طراح صحنه و لباس: رحيمه صباحی
 گروه موسيقی نمايش:مهرداد بهزاد اول 
)رهبر گروه و تنظيم كننده(،نوازندگان: 

مهرداد، بهاره و محبوبه بهزاد اول
مدير صحنه: مهناز عباسی

عكاس: اميرخدامی
استان: تهران

شهر: تهران
 مدت زمان: 70

داريوش مودبيان
كارگردان،  تئاتــر،  بازيگرســينما، 
مترجــم،  و  نويــس  فيلمنامــه 
از  متولد1328تهــران اســت. وی 
ســال1343با تئاترتلوزيونی ضحاک 
مار دوش فعاليت خــود را در عرصه 
تئاتر آغاز كرد. در ســالهای اخير در 
زمينه تدريس تئاتر، ترجمه نمايشنامه 
و... فعاليت چشمگيری داشته است. او 
بازيگر فيلم های سينمايی آدمک، آواز 
قو، دختری بــا كفش های كتانی، يک 
مرد يک خــرس و.. كارگردان رويای 
نيمه شب تابستان، ســفر به خير و... 
است. داريوش مودبيان طی اين سالها 
به همراه علی نصيريان در هدايت گروه 
تئاتر مردم نقشی حياتی داشته و در 
پی ارتباط گسترده با مخاطبان  خاص و 

عام بوده است.

A 60-year-old man decides to get married 
with a young girl…

Playwright: Molière 
Director: Dariush Moaddabian
Cast: Davoud Nejati, Mina Doroudian, Mo-
hamamd Krimian, Hamid Reza Shairi
Time: 70 min

Dariush Moaddabian
Born in 1949, he has been active in theater 
since 1964. A Midsummer Night’s Dream is 
among his works.

پيرمردی شصت ســاله به نام اسگانارل) نام بسياری از شخصيت های اصلی كمدی 
های مولير( به فكر افتاده بادختر جوان، وسبكســری به نام»دوريمن«ازدواج كند. 
روزعروســی فرا رسيده. اما»اســگانارل«به ترديد افتاده، موضوع ازدواجش را با 

دوست نزديک خود»ژرونيمو« در ميان می گذارد و....
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Death Gardener 
باغبان مرگ

نويسنده: محمد چرمشير
طراح صحنه وكارگردان: آروند دشــت 

ارای
بازيگران: آتيال پسيانی، طناز طباطبايی

طراح لباس: آتوسا قلمفرسايی
مدير پروژه: اميرحسين دوانی

دســتيار اول كارگــردان و برنامه ريز: 
سعيده اميرساعی

طراح صدا: بامداد افشار، آنكيدو دارش
مديرتكنيک: آرش صالحي

عكاس: رضا قاضياني
طراح گرافيک: بهرادجوانبخت

info@virguleidea.com/ ايميل: 
arvandda@yahoo.com

استان: تهران
شهر: تهران

مدت زمان: 65 دقيقه

آروند دشت آرای
صحنه  طراح  متولد1360،كارگردان، 
است. وی مدرک كارشناسی طراحی 
صنعتی از دانشگاه آزاد دارد. او طراحی 
و كارگردانی نمايــش هايی همچون 
پرفومنس گربه، هشتمين خوان، چند 
نمونه از موارد چند وجهی، عروســی 
شغال، رويای بسته شده به اسبی كه 
از پا نمی افتــد، ژاندارک درآتش، نام 
همه مردگان يحياست و... را در پرونده 

كاری خود دارد.

In the 1950’s, a man has killed 25 women…

Playwright: Mohammad Charmshir
Director: Arvand Dasht-Aray
Cast: Atila Pesyani, Tannaz Tabatabaei
Photographer: Reza Qaziani
Time: 65 min
info@virguleidea.com/arvandda@yahoo.
comE-mail: 

Arvand Dasht-Aray
Born in 1981, Dasht-Aray has directed plays 
such as Cat’s Performance and The Eighth 
Labor.

دهــه50  ميالدی، آرنولدكرامبک 25زن را به قتل می رســاند و آن ها را درباغچه 
خانه اش به صورت مجسمه در می آورد.اين قاتل هيچ خبرنگاری را برای مصاحبه 
نمی پذيــرد. دو هفته مانده به اعدامش می پذيرد كه با يک خبرنگار زن آمريكايی 

مصاحبه كند، بازی پيچيده ای بين اين دو نفر شكل می گيرد... 

مسابقه تئاتر بین الملل
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Blood and Rose

خون و گل سرخ

A 25-year-old man has the mind of a five-
year-old…

Playwright and director: Behzad Farahani
Cast: Behzad Farahani, Fahimeh Rahim-Nia, 
Kamran Tafti, Fereydoun Mehrabi
Set Designer: Behzad Farahani

Behzad Farahani
Farahani holds an MA in performance from 
the French National Theater. The Mag-
nificent Laughter of Mr. Gill is among his 
works.

بهزاد فراهانی
بازيگر، نويســنده، کارگــردان، گوينده دارای 
کارشناسی ارشــد نمايش از تئاترملی فرانسه 
اســت. وی بازيگرنمايــش های قصــه حرير و 
ماهيگير، آنکه گفــت آری آنکه گفت نه، مريم 
ومرداويج، سنگ وســرنا، لبخند باشکوه آقای 
گيل و... بوده و همچنين نويسنده و کارگردان 
شب درحلبی آباد، پتک، مفتش، معدن، عروس 

و.. بوده است.

پسری 25ساله با ذهنی  پنج ساله ارتباطی با دنيای پيرامون 
خود ندارد... 

نويسنده و کارگردان: بهزاد فراهانی
بازيگران: بهزادفراهانی، فهيمه رحيم نيا، کامران تفتی، 

فريدون محرابی، شمسی صادق، خسرو احمدی، 
اميرمهدی کيا، علی طاهری، حميدصفايی، نسرين 

صالحی،کاميارمحبی، آويشن بيکايی،کتايون جهانگيری، 
آهوکاظمی، سارا قاضی، ايوب محمود نيا، زنديشه حميدی، 

عبداهلل احسانی
طراح صحنه: بهزاد فراهانی
طراح لباس: سارا جعفری

 دستيارکارگردان و برنامه ريز: فخريه سليمی
مديرصحنه: حسن يارلو

نوازندگان: مزداد مرادی، سهند تاکی، مجتبی جعفری
طراح پوستر: جواد آتشبازی

عکاس: ميالد فداکار
 روابط عمومی: گروه ميزانسن



113 The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Human Life
زندگی انسان

نويسنده: نيكالی آندريف
كارگردان: مسعود دلخواه

 بازيگران: حميدرضــا هدايتی، صحرا 
فتحــی، راحيل روحانــی زاده، مريم 
قربانيــان، مهتاب مرادی، ياســمين 
فهبد، موناشــريفی، نيلوفركيا، افسون 
دلخــواه، هانيه مقــدم، بابک قادری، 
دوست،  حميدنقره  حميدرضاسلمانی، 
مهدی اميــری، فرزادخيــاط، محمد 
مهدی شاهی، اميرحاتم تهرانی، رامين 

معصوميان، مجيداصغری، صابرتاجيک
 طراح صحنه ولباس: فاطمه زعفرانی
موسيقی: بامدادافشار، كاوره ستاری

استان: تهران
 شهر: تهران

مدت زمان:75 دقيقه

مسعود دلخواه
نويسنده، مترجم، كارگردان، بازيگر، 
پژوهشــگر و استاد رشــته تئاتردر 
ســال1336به دنيا آمــد. وی دارای 
دكتــری تئاتر از دانشــگاه كانزاس 
آمريكا و عضوهيات علمی دانشــگاه 
تربيت مدرس است. او بازی درنمايش 
های پرتره، مرغ دريايی، روال عادی  
و...كارگردانی نمايش های زنان تراوا، 
محاكمه ژاندارک، ويتسک، آوازه خوان 
طاس، دايی وانيا، ژوليوس سزار، خدا 
درآلتونا حرف می زند، سوء تفاهم و... 
همچنين جايزه اول كارگردانی كانون 
تئاتردرســال1376،  منتقدان  ملی 
برگــزاری كارگاههــای بازيگری و 
كارگرردانی در سراســر ايران، آلمان 
و امريــكا و....را در پرونده كاری خود 

دارد. 

Human and his wife are poor. They spend life 
with the help of neighbors…

Playwright: Nikolai Andrianov
Director: Massoud Delkhah
Cast: Hamidreza Hedayati, Sahra Fathi, Rahil 
Rouhanizadeh, Maryam Qorbanian
Province: Tehran
Time: 75 min

Massoud Delkhah
Delkhah is a graduate of theater from US Kan-
sas University. He has directed plays such as 
Uncle Vanya, and Seagull. 

انسان و همسرش درفقربه سرمی برند.آنها روزگار را با كمک همسايه و دوستان می 
گذرانند؛ تا اينكه انسان ثروت عظيمی را به دست می آورد و صاحب فرزند پسری 
می شــوند. وقتی پسر به20ساله می رسد، براثر يک حادثه كشته می شود و انسان 

هم دوباره دچار فقر می گردد و...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Sobhgol Talisman
طلسم صبحگل

بازيگران:حســن دادشــكر، ژاكلين 
آواره، مهــدی زمين پرداز، ســپيده 
دستينه، سامان دارابی، سيروس همتی، 
الهه شه  رضافياضی، روشنک كريمی، 
پرست، مجيد علم بيگی، عظيم موسوی، 
امين اكبری نسب، بنيامين بخشی زاده، 

حميدرضا خيری
طراح صحنه: قطب الدين صادقی

طراح لباس: الهام شعبانی
آهنگساز: مسعود سخاوت

نوازندگان: ياسر بيات، مصطفی ايزدی، 
حامد عابدی

ســاخت دكور: مجيد لشكری، حسين 
نعيمايی

طراح ماسک و گريم: افسانه قلی زاده
دســتيار اول و برنامــه ريــز: فرانک 

حسينی
دستياردوم: پرهام يونسی

منشی صحنه: مريم عليخانی
مديرصحنه: مجيد لشكری

عكاس: ليال جعفری
 روابط عمومی: حسين ايرجی

مدت زمان:120 دقيقه

قطب الدين صادقی
استاد  و  مترجم،كارگردان  نويسنده، 
دانشگاه، متولد1331سنندج است. او 
دارای مدرک دكتری نمايش ازدانشگاه 
سوربن پاريس است. از پيشكسوتان و 
كارگردانان نسل پيشرو تئاتر معاصر 
به شمار می آيد. وی مترجم نمايشنامه 
هايی همچون قابيــل، پينگ پنگ، 
سرود مترســک پرتقالی، بيان بدنی 
بازيگر هنری، ليرشــاه ودختران و... 
است. نويســنده نمايشنامه های سی 
برديم،  مرغ- سيمرغ، يادش بخيرما 
زنان صبرا-مردان شتيال، خط عشق 
و كارگردان عكس يادگاری، افشــين 
بودولف هردو مرده اند، آژاكس، مده آ، 
پرمته در زنجير، نيرنگ های اسكپن، 
ســحوری، مرد فرزانه، ببر ديوانه و... 

بوده است. 

نام گروه: هنر
نويســنده و كارگردان: قطب الدين 

صادقی

Two families of modern and traditional mer-
chants are competing…

Troupe: Honar
Playwright and director: Qotbeddin Sadeqi
Cast: Hassan Dadshekar, Jaclyn Avareh, Me-
hdi Zaminpardaz, Sepideh Dastineh, Saman 
Darabi
Composer: Massoud Sekhavat
Time: 120 min

Qotbeddin Sadeqi
Sadeqi holds a PhD in performance from 
Paris Sorbonne University. He is a vanguard 
of contemporary theater in Iran. Medea, Sa-
houri and Mad Tiger are among his works.

دو خانواده تاجر ســنتی و امروزی با هم رقابت دارند. پســر يكی خواستگاردختر 
ديگری است. اما موانعی بر سر پيوندشان پيش می آيد...
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Accidental Death of an Anarchist
مرگ تصادفی یک آنارشیست

نام گروه: تئاتركوچه
نويسنده: داريوفو

كارگردان: مصطفی عبداللهی
شهرســتانی،  ميكائيل  بازيگــران:   
اميرعبــاس توفيقــی، ليداجداييان، 
پرداز،  حميدرضا فالحی، مهدی زمين 

مسعود زنوزی راد، ايرج كريمی
طراح صحنه و لباس: جوادمرآتی 

موسيقی: پيام شريف نژاد
استان: تهران

شهر: تهران
دستيار و برنامه ريز: محمديوسفی

منشی صحنه: باران امير حسنی 
دســتيار دوم كارگــردان: افشــين 

خصوصی
مديرصحنه: پوريا گلستانی

طراح گريم: اميرقادری
مدت زمان:100دقيقه 

مصطفی عبداللهی
بازيگر نقش های كليدی و مثال زدنی، 
سال 1334دربروجرد به دنيا آمد. وی 
را درعرصه  ازسال1349فعاليت خود 
بازيگری و كارگردانی در بروجرد آغاز 
كرد و تا امروز ثابت قدم ادامه می دهد. 
از بازيگران وكارگردانان پيشكسوت 
تئاتر ايران است. بازيگری نمايش های 
سه پرده، خاطرات هنرپيشه نقش دوم 
و... همچنين كارگردانی نمايش های 
جنگ درطبقه سوم، كابوس سرخ و.. 
را در خاطــرات حرفه ای خود به ثبت 

رسانده است. 

A railroad worker has been arrested by po-
lice…

Troupe: Koucheh Theater
Playwright: Dario Fo
Director: Mostafa Abdollahi
Cast: Michael Shahrestani, Amir Abbas Tofiqi, 
Lida Jodaeian, Hamidreza Fallahi
Music: Payam Sharifnejad
Province: Tehran
Time: 100 min

Mostafa Abdollahi
Abdollahi began his theatrical activities in 
1970. Red Nightmare is one of his works.

كارگر راه آهن توسط پليس دستگيرمی شود . برخی بر اين باورند كه خود را از طبقه 
چهارم پرتاب كرده، اما......
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The Enigma of Flustered Musicians 
معمای مطربان پریشان

زاده، مجيداميری، سيدوحيد مير يونسی، 
عليرضاعمرانی، عليرضاناظم، زين العابدين 
تقی پور، سيد مهدی هاشــمی دانا، امير 

لطفعلی، رضا طهماسبی
بازيگران گــروه حركت: محمدرضا جمال، 
سيدعلی خوانساری، عبدالمجيد صادق نژاد، 
رضا حســين پور، يوسف مراديان، سهراب 
مراديان، وحيد تركمانی، فريد حاجی، محمد 

صادق ملكوتيان، رضاحجار زاده
طراح صحنه: فرزاد معافی

طراح لباس: سارا قلی زاده آق قلعه 
آهنگساز: مهدی شكارچی، علی افسری

طراح چهره پردازی و گريم: حسام حيدری
سرپرست گروه حركت: رضا حجار زاده
طراح حركات موزون: بهزاد جاودان فرد

مديرتوليد: مهدی حاج محمود عطار
مدير روابط عمومی: سعيد شيخ االسالم

مجری طرح: حميدرضا افسری
منشی صحنه: حسام حسنی

مشاوران اجرا: سيروس همتی، حميد رضا 
افسری

مدت زمان: 75 دقيقه

كوروش زارعی
بازيگر وكارگــردان متولد1355ميناب، 
تئاتراست. كارشناســی  مدرک  دارای 
كارگردانی نمايــش هايی همچون بانوی 
بی نشــان، پرنيان هفت رنگ، مسافران 
كوفه، مضرات دخانيــات، كانال كميل، 
آينه توی ســقف، ماه معصــوم و.. بازی 
درتير غيب، روزهای خوش يک پادشاه، 
را درپرونــده كاری خود دارد. ســراب، 
فرات، مردی دربند، بردارشدن حسين بن 
نصورحالج، مختارنامه )تلوزيونی(، جابربن 
حيان)تلوزيونی( و..همچنين جايزه دوم 
كارگردانی و بازيگری ازدوازدهمين دوره 
جشنواره تئاتر فجر،اول كاركارگردانی از 
پنجمين دوره جشنواره تئاتر دفاع مقدس 
در سال1377،برتر كارگردانی در كشور 
قرقيزستان2004 و... از اهم فعاليت های 

كوروش زارعی است.

نويسنده: ياسين حجازی
كارگردان: كوروش زارعی

اميركرباليی  همتی،  سيروس  بازيگران: 

The caravan of the slaves of Karbala enters 
Shaam City…

Playwright: Yassin Hejazi, 
Director: Kourosh Zarei
Cast: Sirous Hemmati, Amir Karbalaei-Zadeh, 
Majid Amiri, Seyyed Vahid Mir-Younesi
Set Designer: Farzad Mo’afi
Time: 75 min

Kourosh Zarei
Zarei, 37, has directed plays such as A Man 
in Prison.

كاروان اسرای كربالوارد شام می شوند. يزيد برای ورود آنها جشن مفصلی برپا می 
كند و از بزرگترين مطربان دمشق و شام دعوت كرده تا دراين جشن بزرگ برقصند 
و پايكوبی كنند. مجلس برپا می شود كه سرامام حسين)ع( بر نيزه سوره كهف را می 

خواند و مجلس بزم و شادی به هم می ريزد و...

مسابقه  مرور تئاتر ایران
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Macbeth
مکبث

براساس مكبث شكسپير
نويسنده: محمد زارعی

 كارگردان: شهاب آگاهی
 بازيگران: مهدی اعتماد ســعيد، سارا 
اكبری، نهال فرجــادی، آرش فتاحی، 
محمدرضا علی اكبــری، آرش صباغ، 

شهاب اگاهی
طراح صحنه، نور، لباس: الهه مرجوی

موسيقی: نويدگوهری
استان: تهران

شهر: تهران
 مدت زمان:50 دقيقه

shahabagahi@gmail.com:ايميل

شهاب آگاهی
متولد1361تهــران، دارای مــدرک 
شريف،  دانشگاه  رياضی  كارشناسی 
دانشجوی كارشناسی ارشدكارگردانی 
تئاتردانشــگاه هنــر اســت. وی 
فعاليت  بازيگــری  ازســال1382با 
خود را درعرصــه تئاترآغاز كرد. وی 
كارگردانی نمايش هايی همچون مده 
آ، ســگ ولگرد، ملكه زيبايی لينين، 
خانواده شلوغ، مخالف شش گاه و... را 

در پرونده كاری خود دارد.

Macbeth and Banquo are returning to Scot-
land when they encounter three witches who 
forecast that Macbeth will become a king…

Playwright: William Shakespeare
Director: Shahab Agahi
Cast: Mehdi Etemad Saeid, Sara Akbarai, Nahal 
Farjadi, Arash Fattahi
Time: 50 min
E-mail: shahabagahi@gmail.com

Shahab Agahi
Agahi has directed plays such as the Busy 
Family.

سردار مكبث و ســردار بانكو پس از شكست ســپاهيان نروژ در راه بازگشت به 
اسكاتلند هستند كه با سه جادوگر رو به رو می شوند . آنها  پيشگويی می كنند كه 

مكبث شاه خواهد شد و...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Mother Courage
ننه دالور

فاطمه  معتمدآريا،  فاطمــه  بازيگران: 
نقوی، بهنازجعفری، ستاره پسيانی

طراح صحنه: زهرا خيالی صبری، شيما 
ميرحميدی

طراح لباس: شيما ميرحميدی
موسيقی: بامداد افشار

شاعر: رسول ادهمی
ساخت عروسک: فاطمه عباسی، شيدا 

صفوی
دستياركارگردان: ايمان يزدی

 مشاور: افروز فروزند
طراح پوستر و بروشور: محسن وليحی

منشی صحنه: سعيده نيازخانی
 مديرصحنه: فاطمه عباسی
دستيارلباس: نسيم ملكی

طراح عروســک: زهرا خيالی صبری، 
فاطمه عباسی، شيدا صفوی

عكاس: مهرداد متجلی
مدت زمان:100 دقيقه

زهرا خيالی صبری
متولد 1345تهران، دارای كارشناسی 
طراحی صحنه اســت. وی نويسنده 
وكارگــردان نمايــش هايی همچون 
مرواريــد مرمری، رهبانو، ايســت 
زندگی، صندوق جادو و...  بوده است. 
همچنيــن طراحی صحنه، ســاخت 
عروسک نمايش های دخترانار، هشت 
لحظه، مراد، بهجت، دوســتت دارم 
باصدای آهسته، زمين وچرخ وداوری 
جشــنواره هايی همچون جشنواره 
عروسكی دانشجويی1378، جشنواره 
جشن  درسال1386،  استانی  رضوی 
بازيگر1387و.. را درپرونده كاری خود 

دارد. 

نويسنده: برتولت برشت
كارگردان: زهرا خيالی صبری

A mom has two sons and a dumb daugh-
ter…

Playwright: Bertolt Brecht
Director: Zahra Khiali-Sabri
Cast: Fatemeh Motamed-Aria, Fatemeh 
Naqavi, Behnaz Jafari, Setareh Pesyani
Costume Designer: Shima Mirhamidi
Time: 100 min

Zahra Khiali-Sabri
Born in 1966, she has directed plays such as 
the Marble Pearl, Life’s Stop and Magic Box.

مادری دارای دو پســر و يک دخترالل است. او از طريق جنگ امرارمعاش می كند. 
بنابراين خواهان ادامه دارشدن جنگ است. غافل از اينكه ....

مسابقه تئاتر بین الملل



119 The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Homo Ribas
هومو ریباس

A play based on physical the-
ater and body motion…

Playwright and Director: Yass-
er Khasseb
Cast: Arineh Soukiasian, Meh-
di Saaki, Yasser Khasseb, Mas-
soud Nouri
Set Designer: Amir Hossein 
Davani, Yasser Khasseb
Time: 45 min
www.CrazyBodyGroup.com/
YaserKhaseb@Gmail.comE-
mail:  

Yasser Khasseb
Khasseb holds an MA in act-
ing and directing from Teh-
ran University’s Arts Faculty. 
He is an expert in contempo-
rary mime &dance-physical 
theater. He has so far partici-
pated in numerous foreign 
festivals such as in the Neth-
erlands and Japan.

مجموعه فرهنگی، ورزشی هنگام
طراحان صحنه: اميرحسين دوانی، ياسرخاسب

آهنگساز، اجرای موسيقي: بامداد افشار، آرش والی 
نژاد 

طراح نورو اجرا: رضا حيدری، علی كوزه گر 
گروه كارگردانی: ساقی عطايی، كيان اسماعيلی، كيا 

ثالثی، نثارمحمدی     
طراحی و ساخت دكور: اميرحســين دوانی، سعيد 

غفاری  
طراح لباس و ماسک: سهيال باجالن

استاد راهنما: عليرضا نادری
مشاورطراحی: سيامک شريفان

دراماتورژ: رضا ثروتی 
عكس: آوا كيايی

طراح پوستر، بروشور: يحيی پاكدل
روابط عمومی، تبليغات: ايليا شمس      

روابط بين الملل: پريسا قهرمانی، پرديس زارع 
مسئول پروازهای مجازی : )گروه 13( ارشا اقدسی، امير 

رضا بدری، مهسا احمدی 
استان: تهران

شهر: تهران
مدت زمان:45 دقيقه 

www.CrazyBodyGroup.com/ ايميــل: 
YaserKhaseb@Gmail.com

ياسرخاسب 
متولد1360بهشــهر، دارای كارشناســی ارشد 
بازيگــری و كارگردانی تئاتر از دانشــكده هنر و 
 Contemporary mime معماری ومتخصــص
 &dance-physical theater-martial art
Wushu’ puppeteer‘اســت. وی تاكنــون در 
بســياری ازجشــنواره های مختلف دنيا ازجمله 
فستيوال بين المللی پرفورمنس هلند درسال2007، 
بهار ايرانــی درپاريــس2008، پرفورمنس باری 
درسال2010، تئاتر هايفست درسال2010و... حضور 
فعال داشته، همچنين وی ورک شاپ های مختلفی 
همچون ورک شــاپ »بدن ديوانه«، ورک شــاپ 
پانتوميم معاصر، بدن ديوانه وســامورائی ژاپنی، 
يكشــنبه ديوانه و.. را در كارنامه كاری خود دارد. 
خاسب نويســنده، كارگردان و بازيگر نمايش های 
هديه مرمــوز، پرفورمنس گل، پرفورمنس عجيب 
ولی واقعی، ابر، روح را بدون واســطه ببين و.. بوده 

است. 
نويسنده، طراح، كارگردان: ياسرخاسب

سوكياسيان)ارمنســتان(،  بازيگران:آرينــه 
ياسرخاسب،  ساكی،  مهدی  رومناروحان)سوئد(، 
مســعود نوری، امير اميری، عليرضا شــريفی، 

محمدرضاشريفی
تهيه كننده واسپانسر: فدراسيون هنرهای رزمی، 

نمايشی برپايه حركت معاصر، مايم بدوي، فيزيكال تئاتر، انرژي و...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Varf Chal Ritual, Women’s Town
آیین ورف چال، شهر زنان

نام گروه: سونره
نويسنده و كارگردان: محسن اردشير، غنچه شكوهيان

بازيگران: مژگان نوروزی، ماندانا نوروزی، پونه قديری، رها سليمانی، الناز شعبانی، 
ســارا فرخی، شــيوا اعزامی، كميل احمدی، دانيال احمدی، سهيل شيخ متولی، 

مرتضی ابراهيمی، پيام قديری، محمد آذرگشسپ، عادل حسينی
طراح لباس: ساناز كفايتی، شورانگيز درخواستی

موسيقی: ولی اهلل نصير ديوانی، سعيد شفيعيان، علی عباسی، محمد رضا شجاعی
استان: مازندران

شهر: آمل
مدت زمان:30 دقيقه

محسن اردشير
متولد1360آمل، دانشجوی كارگردانی 
تئاتر اســت. وی ازسال1376فعاليت 
خود را در عرصــه تئاتر آغاز كرد. وی 
كارگردانی نمايش های هابيل و قابيل، 
با هم بی هم، شمشير اين ملجم و... را 

در پرونده كاری خود دارد. 

غنچه شكوهيان
تئاتر  كارشناسی  متولد1358،دارای 
است. وی از ســال1376فعاليت خود 
را درعرصه تاتر آغاز كرد. كارگردانی 
نمايش هايی همچون گيلگمش، حرف 
حرف حرف، سرودی برای مدرسه و.. را 

در پرونده كارگردانی خود دارد. 

The play narrates an 800-year old ritual in Ask vil-
lage in Amol, Mazandaran province. To carry out the 
ritual women of the village become in charge of the 
affairs of the village on a day in May and men go to 
mountain and fill an old ditch with snow to store 
the water they need for their cattle in summer…

Troupe: Soonara
Playwright and Director: Mohsen Ardeshir, Ghoncheh 
Shokouhian
Cast: Mojgan Norouzi, Mandana Norouzi, Pouneh Qadi-
ri, Raha Soleimani, Elnaz Sha’bani, Komeil Ahmadi
Costume Designer: Sanaz Kefayati, Shourangiz Darkhasti
Music: Valiollah Nasir-Divani, Saied Shafieian, Ali Ab-
basi, Mohammadreza Shojaie
Province: Mazandaran
Time: 30 min

Mohsen Ardeshir
Born in 1981, Ardeshir is studying theater directing 
and began his theater activities in 1997. Habil and 
Qabil, Seprated-Departed, Ibn Muljam’s Swordare 
among his works.

Ghoncheh Shokuhian
Born in 1979, Shokuhian holds BA in theater. He has 
directed plays such as Gilgamesh, Talk, Talk, Talk, and 
A Song for School.

آيينی800 ساله در روستای اســک آمل روايت می شود. در اين مراسم يک روز از 
روزهای ماه ارديبهشت زنان اداره امور را به دست می گيرند و از روستا به كوهها می 
روند و بــرف ها را در چاله ای قديمی می ريزند تا آب مورد نياز را برای دام های خود 

در تابستان مهيا كنند... 
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Varf Chal Ritual, Women’s Town
آیین ورف چال، شهر زنان

Bashlogh 
باشلوق

نام گروه: اوينار
نويسنده وكارگردان: مهدی صالحيار

بازيگران: جواد حاتمی، سارا عابدينی، 
ســاالر عابدينی، محمد حســن زاده، 
پريــا احمــد زاده، اصغــر عليزاده، 
محمدكهنســال، علی پاسبانی، بابک 

بخشی نژاد
طراح لباس: پوران باباپور

موسيقی: مهدی فالح 
طراح آفيش و بروشــور: رومينا رحيم 

زاده
استان: آذربايجان شرقی

شهر: مرند
مدت زمان: 20دقيقه 

مهدی صالحيار
مــدرک  دارای  متولد1361مرنــد، 
نمايشی  ادبيات  ارشــد  كارشناسی 
است. وی از ســال1380فعاليت خود 
را درعرصه تئاتر آغاز كرد. كارگردانی 
نمايش های تراژدی آب، دســتمال 
سفيد، تكم، كوسا كچل و.. را در پرونده 
كاری خود دارد. وی هچنين در چهار 
دوره جشنواره بين المللی تئاتر فجر، 

مريوان حضور فعال داشته است.

It is a blend of two Persian old tales Boz Boze 
Qandi and Gorg Koshan ritual in Azarbaijan…

Troupe: Oynar
Playwright and Director: Mehdi Salehyar
Cast: Javad Hatami, Sara Abedini, Salar Abedi-
ni, Mohammad Hassan-Zadeh, Parya Ahmadza-
deh, Asghar Alizadeh
Costume Designer: Pouran Babapour
Music: Mehdi Fallah
Catalogue Designer: Romina Rahimzadeh
Province: East Azarbaijan
Time: 20

Mehdi Salehiar
He was born in 1982 in Marand in East Azarbai-
jan province. He has got an M.A. in theatrical 
literature. He has began his theatrical career 
in 2001. He has directed plays such asWater 
Tragedy. 

تلفيقی از داستان كهن بزبز قندی و آئين گرگ كشان در آذربايجان... 
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Bang Bahig
بنگ بهیگ

نويسنده وكارگردان: علی قاضی
بازيگران: ميالد باوان پور، زينب جليلی، 
سميه مددی، طاهره صيدكرمی، مرضيه 
بهزادی، آرش بهزادی، زال مردانی، علی 
پروين، عليرضا يداللهی،آرين بهزادی، 
ناصر مظفری، بهرنگ رســتمی، علی 

قاضی
موســيقی: ســيروس نجاتی، حسين 

مومنی
 سرپرست گروه: رهام اشكش

استان: خوزستان
شهر: مسجد سليمان
مدت زمان:20 دقيقه

علی قاضی
دارای  متولد1361مسجدســليمان، 
كارشناسی ارشدكشاورزی است. وی 
ازسال1381 فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغازكرد. وی كارگردانی نمايش 
هايی همچون بلوتوس هاروشن كنيد، 
ايده، كالس104، يارانه، درتمنای زمان، 
بازيافت و...در پرونده كاری خود دارد. 

The indigenous Bakhtiari rituals with a wed-
ding in focus…

Playwright and Director: Ali Qazi
Cast: Milad Bavanpour, Zeinab Jalili, Somayeh 
Madadi, Tahereh Seyed-Karami, Marzieh Be-
hzadi, Arash Behzadi
Music: Sirous Nejati, Hossein Mo’meni
Supervisor: Roham Ashkesh
 Province: Khuzestan
Time: 20 min

Ali Qazi: He was born in 1982 in Masjed So-
leyman in Khuzestan province. He has got 
an M.A. in agriculture. He has been involved 
in the field of theater since 2002. He has 
directed plays includingTurn on the Blu-
etooths.

آئين های بومی بختياری با محور عروسی كه بر اثر يک قتل به جای خون می رود. 
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Four Labors of Jasem
چهارخان برای جاسم

نام گروه: ميعادجوان
وكارگردان: جالل مشتاقيان  نويسنده 

زاده
بازيگران: مجتبی طالبی، امير معقولی 
زاده، ميثم كلباســی، جالل مشتاقيان 

زاده
 طراح صحنه و لباس: شيوا امينی

موسيقی: ميثم كلباسی
دستياركارگردان: شيوا امينی

جالل مشتاقيان زاده
كاردانی  دارای  متولد1366اصفهان، 
موسيقی است. او ازسال1382فعاليت 
خود رادرعرصــه تئاترآغازمی كند. 
كارگردانی زندگی با طعم ســس تند، 
پيتزای قورمه ســبزی، اين دو رفيق، 
گذر زمان، مزاحــم و... را در پرونده 

كاری خود دارد. 

A number of narrators intend to ask Rostam 
(an Iranian mythical hero) to come to the cur-
rent era. They go to him and ask him to come. 
However, Rostam sends Jasem, a distant rela-
tive of his neighbor, instead of himself …

Troupe: Mia’d Javan
Playwright and Director: Jalal Moshtaqiyan-
Zadeh
Cast: Mojtaba Talebi, Amir Ma’qouli-Zadeh, Mei-
sam Kalbasi, Jalal Moshtaqian-Zadeh
Set Designer and Costume: Shiva Amini
Music: Meisam Kalbasi
Director Assistant:Shiva Amini

Jalal Moshtaqian-Zadeh
Born in 1987, He holds an associate’s degree 
in music. He has directed plays, including Life 
with Hot Sauce Taste, These two Friends, Pass-
ing of Time, and Intruder.

چندروايتگر می خواهند رســتم را به اين دوران بياورند. پس به سراغش می روند. 
اما رســتم به جای خود جاسم را می فرستد. جاسم نوه نتيجه نديده نبيره همسايه 

رو به رويی رستم است و... 



126The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Chouk Abu Musa
چوک ابوموسی

نام گروه: آناميس
نويسنده: احمد رنجبرنيا

كارگردان: حسن سبحانی مينابی
مصطفی  اســالمی،  فرشاد  بازيگران: 
بشــكال، احمد رنجبرنيا، نيما شعبانی، 
حميدرضــا حفيظی، ســميرا زارعی، 
عاطفه رنجبر، ســكينه باشنده، كلثوم 
تنومند، جواد كمانی، يوســف رنجبر، 
علی محمدی، حسين اصيلی، مجتبی 

تابدار
طراح لباس: مريم حيدری نسب

موسيقی: علی اسدی
استان: هرمزگان

شهر: ميناب
مدت زمان: 25دقيقه 

حسن سبحانی مينابی
دارای  متولد1352مينــاب، 
كاردانــی كارگردانــی اســت. وی 
درعرصه  را  خود  ازسال1370فعاليت 
تئاتــر آغازكــرد. وی كارگردانــی 
نمايش های وهم سرخ، مرگ ناصری، 
چهارمين نامه، اعتياد، اّم الداس و... را 

درپرونده كاری خود دارد. 

In the south of Iran, grooms, to prove their 
faithfulness and create happiness in their 
life, go to sea,catch pearl oysters and give 
the pearls as a gift to their brides…

Troupe: Anaamis
Playwright:  Ahamd Ranjbarnia
Director: Hassan Sobhani-Minabi
Cast: Farshad Eslami, Mostafa Bashkal, Ah-
mad Ranjbarnia, Nima Sha’bani, Hamidreza 
Hafizi, Samira Zareie
Costume Designer: Maryam Heidari-Nasab
Music: Ali Asadi
Province: Hormozgan
Time:25 min

Hassan Sobhani-Minabi
Born in 1973, Sobhani-Minabi began his the-
ater activities in 1991. He has directed plays 
such as Red Illusion, Naseri’s Death, The 
Fourth Letter, and Addiction.

در جنوب ، داماد برای شادی و پايبندی زندگی به دريا می رود، مرواريد صيد می كند 
و به عروس هديه می دهد...
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The wall

دیوار

No wall can separate people from each other, unless 
they themselves create it with their mentality… 

Troupe: Anahita
Playwright and Director: Alireza Esmaieli
Cast: Kamal Nojavan, Nian Lotfinia, Hedyeh Esmaieli-
Pashaie, Hiva Asadbeigi, worya shakeri
Music: Saman Darvand
Costume Designer and Make-up: Fereshteh Karimi
Province: Kurdestan
Time: 25 min

Alireza Esmaieli
Born in 1972, Esmaieli holds a BA in educational sci-
ence and He is studying dramatic literature. Two 
Women-Two Men in Aquarium, Eagle, Love and Loy-
alty, The Wound of Thousand Songs are among his 
works.

نام گروه: آناهيتا
نويسنده وکارگردان: عليرضا اسماعيلی

بازيگران: کمال نوجوان، نيان لطفی نيا، هديه اسماعيلی، 
اسماعيل پاشايی، هيوا اسد بيگی، وليا شاکری

 موسيقی: سامان داروند
طراح لباس وگريم: فرشته کريمی

نوازنده دف : سارو کريمی
استان: کردستان

شهر: سقز
مدت زمان: 25دقيقه

عليرضا اسماعيلی
متولد1351ســقز، دارای مدرک کارشناسی علوم 
تربيتی و دانشــجوی کارشناســی ارشــد ادبيات 
نمايشــی است. وی ازســال1368 فعاليت خود را 
درعرصه تئاترآغاز کرد. کارگردانی نمايش های دو 
زن دو مــرد درآکواريوم، هه لو، مهر و وفا، زخم هزار 

آواز و... را درپرونده کاری خود دارد. 
هيچ ديواری مابين زندگی انســان ها بــه وجود نمی آيد؛ 
مگر اينکه خودمان با ذهنيت خاص ديواری بين خودمان 

ايجادکنيم...
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Years away from home 
سالهای دور ازخانه

نام گروه:تلنگر
نويسنده وكارگردان: محمد زوار بی ريا 

بازيگــران: محمد زوار بــی ريا، علی 
موسويان، پيام كيانی پور

طراح صحنه و لباس:محمد زوار بی ريا 
عــكاس و روابــط عمومی: احســان 

عليجانی
استان: تهران

شهر:تهران
مدت زمان:30 قيقه

محمد زوار بی ريا
متولد1361رامســر،دارای مــدرک 
كاردانــی حســابداری اســت. وی 
درعرصه  را  خود  ازسال1380فعاليت 
تئاترآغازكرد. وی كارگردانی نمايش 
هايی همچون سه سوت اومدم اداره، 
جان سخت، چشــمان كامالخسته، 
ماه درقاب، آدمكش، آنم آرزوســت، 
سكوت سپيد، دستم را تو بگير و... را 

در پرونده كاری خود دارد. 

An old man is selling matches in the street. 
Suddenly, something happens and he trav-
els in time to 20 years ago…

Troupe: Talangor
Playwright and Director: Mohammad Zov-
var-Biria
Cast : Mohammad Zovvar-Biria, Ali Mousa-
vian, Payam Kianipour
Set Designer and Costume: Mohammad 
Zovvar-Biria
Photographer & Public Relationship: Ehsan 
Alijani
Province: Tehran
Time: 30 min

Mohammad Zovvar-Biria
Born in 1982, Zovarbiria began his theater 
activities in 2001. He has directed plays 
such as Quite Tired Eyes.  

پيرمردی درحال فروختن كبريت درخيابان است. ناگهان با يک اتفاق به گذشته20 
ساله خود سفر می كند و....
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Heart’s Journey 

سفر دل

A man has a very important appointment at 8 p.m. 
To be able to be on time, he begins to get ready 
from 8 o’clock in the morning. Strange things hap-
pen to him during these 12 hours and finally…

Troupe: Torang of Alborz Province
Playwright:  Faramarz Qelich-Khani, Negin Sarkani
Director: Negin Serkani
Cast: Faramarz Qelich-Khani, Saied Rahimi
Composer: Ali Anvari
Instrumentalists: Amir-Arsalan Keshani, Ali Anvari
Director Assistant: Ali Zolfaqari
 Photographer: Vahid Shabani
Time: 25 min

Negin Sarkani 
She was born in 1986 and has got a B.A. in graph-
ics. She has won the best director and playwright 
award at the Iran International Festival of Univer-
sity Theater, Lahijan Shahrvand(citizen) Theater in 
Gilan province, Moon Theater and Marivan Interna-
tional Street Theater Festival.

نام گروه : ترنج استان البرز
نويسنده : فرامرز قليچ خانی، نگين سرکانی

کارگردان : نگين سرکانی
بازيگران : فرامرزقليچ خانی، سعيد رحيمی

آهنگساز: علی انوری
نوازندگان: اميرارسالن کشانی، علی انوری

دستيار کارگردان : علی ذوالفقاری
عکاس : وحيد شعبانی
مدت زمان: 25 دقيقه

نگين سركانی
متولد 1365،دارای مدرک کارشــناس گرافيک است.

وی فعاليت خود را درعرصه تئاتر ازسال1385با نگارش 
چندين نمايشــنامه های نمای بســته، رکود، پنج +يک 
و...آغــاز کــرد. وی کارگردانی نمايش های سانســور، 
لحظه آخر، خواب نما، اســم منو توگينــس بنويس و ... 
را در پرونــده کاری خود دارد. همچنين موفق به دريافت 
جوايز کارگردانی و نويســندگی ازجشنواره بين المللی 
تئاتر دانشگاهی ايران، تئاترشهروندالهيجان، تئاترماه، 
جشنواره بين المللی تئاترخيابانی مريوان و... شده است.

مردی در ســاعت هشت شــب ، يک قرار بسيار مهم دارد 
وبه همين دليل از ساعت هشت صبح خود را برای آن قرار 
آماده ميکند. دراين 12 ساعت اتفاقات عجيبی برای او رخ 

ميدهد ودر پايان ...
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Cultivation and Harvest 
کاشت داشت برداشت

نام گروه: شاهد و البرز
نويسنده و كارگردان: محمد بهاگير

بازيگران: ســعيد البــرز، حيدرالبرز، 
حســين دلپذيــر، محمدلطيفی فرد، 
محمدعثمــان محرمی، غالم حســن 
افشــار، غالم حيدر عســگری، قاسم 
بهشتی، وحيد غالمی، بيداهلل پورمحمد 
تيموری، محمدرضا رضائيان، استاد رضا 
بيابانی،زينت عظيمی، نازنين عظيمی، 
سميه بلوچ، سونيا سليم آبادی، آال البرز

نوازنده سورنا: حسين دلپذير
نوازنده دهل: محمد لطيفی فرد 

مشــاوركارگردان: ســهيال مهــدی 
سجادپور

طراح لباس: زينت عظيمی
سرپرست گروه: جواد عطا زندی

روابط عمومی: محمدصادق جعفر زاده
استان: خراسان رضوی

شهر: تربت جام
مدت زمان: 30دقيقه

محمد بهاگير
مدرک  دارای  متولد1362قوچــان، 
كاردانی ادبيات نمايشــی است. وی 
ازسال1374فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی ابهريا، 
گزارش يک تصادف، پريشان خيال، 
نگار، سكوت آخر، رزم چوب، دوستی 

و خاک و... را تجربه كرده است.

At a time when science and technology 
have become an inseparable part of hu-
man’s life, we will not forget our ancestors’ 
customs and traditions. They will be always 
with us as the blood in our vein…

Troupe: Shahed & Alborz
Playwright & Director: Mohammad Bahagir
Cast: Saied Alborz, Heidar Alborz, Hossein 
Delpazir, Mohammad Latififard, Moham-
mad-Osman Moharami
Costume Designer: Zinat Azimi
Supervisor: Javad Atazandi 
Province: Khorasan Razavi
Time: 30 min

Mohammad Bahagir
Born in 1983, Bahagir holds an associate’s 
degree in dramatic literature. He has direct-
ed plays, including Report of An Accident, 
Distressed, Negar, Friendship and Soil.

دردورانی كه علم و دانش در مراحل زندگی و عمر جاودان است. آداب و رسومی كه 
از پيشينيان مانده، فراموش نمی شود و در خون و رگ ماست...
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Beloved Pavilion
گیشه یار

نام گروه: تئاتر دانش و خورتاب
نويسنده: محمدعلی صادق حسنی

كارگردان: علی بيداويسی
بازيگران: علی بيداويســی، احمدنيک 
قلب، عزيزاله اكبری، علی شــهيديان، 
اميــر رجــب پــور، ميالدصبحانی، 
ميناحقانی، منوچهری اميری، ســامره 
عاشــوری، آيدا ربيعی، ســيد مهديه 

ميرهاديان
 طراح لباس: محمدعلی صادق حسنی

موسيقی: سجادحقگو، امين وفايی
استان:گيالن

شهر:الهيجان
مدت زمان:20 دقيقه

علی بيداويسی
متولد1350الهيجــان، دارای مدرک 
تئاتر  ارشــدكارگردانی  كارشناسی 
اســت. وی از 1364فعاليــت خود را 
درعرصه تئاتــر آغاز كرد. كارگردانی 
نمايش های عشــق لرزه، رويای يک 
شب تابستان، رنگ ها و.. را در پرونده 

كاری خود دارد. 

One of the rituals of Gilan province is that 
people help each other to hold wedding cer-
emonies…

Troupe: Theater of Danesh and Khourtab
Playwright: Mohammad-Ali Sadeq-Hassani
Director: Ali Bid-Oveisi
 Cast: Ali Bid-Oveisi, Ahmad Nikqalb, Azizollah 
Akbari, Ali Shahidian, Amir Rajabpour
Costume Designer: Mohammad-Ali Sadeq-Has-
sani
Music: Sajad Haqgou, Amin Vafaie
Province: Gilan
Time: 20 min

Ali Bid-Oveisi
Born in 1971,Bid-Oveisi began his Theater ac-
tivities in 1985. Dream of a Summer Night, 
and Colorsare among his works.

يكی از آئين های گيالن كه مردم برای برگزاری مراسم عروسی كمک می كند....
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Please Step on My Groove
لطفا روی قبرم پا بگذارید

نام گروه: گروه زاگرس
كاری از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 

دانشگاه جامع علمی كاربردی 
نويسنده وكارگردان: حيدر رضايی

بازيگــران: مالک آبســاالن، مرجان 
قاسمی، حيدر رضايی

طراح صحنه: نادره حيدريان
طراح لباس: نصرت مراد زاده

موسيقی: محمد جواد قاسمی
طراح پوستر و بروشور: شهناز آئينی

استان: يالم
شهر: دهلران

مدت زمان: 20 دقيقه

حيدر رضايی
متولد1359دهلــران، دارای مدرک 
كارشناســی امور فرهنگی است. وی 
ازسال 1379فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی نمايش 
هايی همچون هفت خوان رســتم از 
توليد به مصــرف، تابلوهايی از دنيای 
پست مدرن، جيره بندی عشق در قرن 
بيست و يک و.. را د رپرونده كاری خود 
دارد. برنده جوايز متعدد كارگردانی، 
متن، طرح و ايــده و بهترين نمايش 
از ادوار مختلف جشــنواره های بين 
المللی فجر و ديگر رويدادهای مطرح 

تئاتر ايران بوده است.

The marital problems are depicted with 
comic overtones…

Troupe: Zagros
Playwright &Director: Heidar Rezaie
Cast: Malek Absalan, Marjan Qasemi, Heidar 
Rezaie
Set Designer: Nadereh Heidarian
Costume Designer: Nosrat Morad-Zadeh
Province: Ilam
Time: 20 min

Heidar Rezaie 
Born in 1980, Rezaie holds a BA in cultural 
affairs. The Seven Labors of Rostam From 
Production to Consumptionis among his 
works.

مشكالت  ازدواج در فضايی طنز نمايش داده می شود...
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A Blue Sky 
یه آسمون آبی

نويسنده:علی رضا دهقانی
كارگردان: ماندانا عبقری

بازيگران: مانداناعبقری، محمد نوحيان، 
ركسانه عبقری، محسن قصری

طراح صحنه و طــراح لباس: علی رضا 
دهقانی

موسيقی: محمدرضا معين
 طراحی و ساخت عروسک: منير مولوی 

زاده
مدت زمان: 30 دقيقه

استان: تهران
 شهر: تهران

ماندانا عبقری
مدرک  دارای  متولد1354تهــران، 
وی  اســت.  تئاتــر  كارشناســی 
رادرعرصه  خود  ازسال1370فعاليت 
تئاتر آغاز كرد. وی كارگردانی غسل 
نخلستان، حكايت هفت گنبد، تنهايی 
و ســكوت بر پهنه برهوت، رخنه و.. را 
در پرونده كاری خــود دارد. دارنده 
جوايزی از جشنواره های مختلف تئاتر 

خيابانی بوده است. 

A little flower has become ill due to the air 
pollution. To save the flower, the moth, the 
little star and the kind breeze decide to fight 
the pollution monster…

Playwright: Alireza Dehqani
Director: Mandana Abqari
Cast: Mandana Abqari, Mohammad Nouhian, 
Roksaneh Abqari, Mohsen Qasri
Set Designer & Costume: ALireza Dehqani
Music: Mohammad-Reza Moin
Puppeteer and Designer: Monir Molavi-Zadeh
Supervisor: Heshmatollah Qasemi
Time: 30 min
Province: Tehran

Mandana Abqari: she was born in 1975 and has 
got a B.A. in theater. She began her theatrical 
career in 1991. She has directed plays includ-
ing the Story of Seven Domes, Loneliness and 
Crack. 

گل كوچولو در اثر آلودگی هوا بيمار شده است. شاپرک، ستاره و نسيم مهربون برای 
نجات گل به جنگ غول آلودگی می روند...
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Jalal Raeisi
جالل رئیسی

گروه تئاتر: نانودراما
نويسنده: علی محمد رادمنش

كارگردانی: فاطمه رادمنش
فاطمه  محمدرادمنش،  علی  بازيگران: 

رادمنش 
طراح صحنه وابزار: منا سيفعلی پور

طراح لباس: مرضيه رادمنش 
آهنگســازی و اجرای موسيقی: گروه 
سيحامون) پويا شاطرانی،عرفان كامفر، 

مهريار قنبری(
دستياركارگردان: احمد رادمنش

مديرصحنه: اسالم سهرانی، مريم كيانی
منشی صحنه: مريم سيفعلی پور

طراح گريم: منيره سيفعلی پور
عكس و تصوير: زهراكيانی

استان:كرمان
شهر: جيرفت

مدت زمان: 25 دقيقه

فاطمه رادمنش
 متولد1362جيرفت، اوكارشناســی 
حســابداری و دانشــجوی رشــته 
دانشــكده  وكارگردانی  بازيگــری 
سينماتئاتر اســت. وی فعاليت خود 
را از سال1379آغاز كرد.او همچنين 
دوره های آزاد عكاســی، گويندگی 
واجــرا را در باشــگاه خبرنــگاران 
جوان  و بازيگری، فيلمنامه نويســی 
و.. راگذرانده اســت. وی نويسندگی 
پريدن با يک پای برهنه، زخِم بسترو...
همچنين كارگردان لولی، جايی برای 
كشت زيتون...، شيرپاک خورده و... را 

در پرونده كاری خود دارد. 

This is a dramatic narrative based on the 
lifde story of Jalal Raeisi and her mother’s 
lullabies...
(Selected play of the Resistance and 15th of 
Khordadtheater fetsivals)

Playwright: Ali Mohammad Radmanesh
Director: FatemehRadmanesh
Cast: Ali Mohammad Radmanesh, Fatemeh-
Radmanesh
Set Designer: Mona Seifalipour
Province: Kerman
Time: 25 min

FatemehRadmanesh
Born in 1983 in Jiroft, Radmaneshis current-
lystudyingacting and directing. 
She has so far directed plays such as A Place 
for Olive Harvest.

روايتی دراماتيک و مستند بر اساس زندگی جالل رئيسی و الالئی های مادرش...
)نمايش برگزيده ی جشنواره های ملی تئاتر 15خرداد و تئاتر مقاومت در سال 92(
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Boot
پوتین

نام گروه: آئينه خمينی شهر
نويسندگان: حسينعلی عمادی، هادی 

كيانی
كارگردان : هادی كيانی 

گروه:  وسرپرست  مشــاوركارگردان 
حسينعلی عمادی

بازيگر: هادی كيانی
طراح صحنه و لباس: مرضيه حاجيان، 

حسين امين جعفری
منشی صحنه: مهران مرادی

دستياركارگردان: محسن عمادی
آهنگساز: محمد باقرصاد

ســياوش  محمدباقرصاد،  نوازندگان: 
رحمتی، حســينعلی عمادی، حسين 

امين جعفری
روابط عمومی: ايمان يزدانی 

مديراجرا: مرضيه كيانی

هادی كيانی
 متولد ســال1369خمينی شــهر، 
دانشجوی كارشناسی سينمااست. وی 
درسال1382فعاليت خود را درعرصه 
تئاتر آغاز كــرد. او حضوری فعال در 
جشــنواره های آئينی سنتی،كودک 
ونوجوان، دانشجويی،ماه، فجر،كمدی 
اصفهان و...داشته است.كيانی بازيگر و 
كارگردان نمايش های آخرش كه چی، 
مرگ درمی زند، شاهنامه اين جوريش 
خوشه، دســت باالی دست، سكوت 
مثل ستارگان كوير، اين كه همون شد 

و...را در پرونده كاری خود دارد. 

A child whose father has been martyred nar-
rates the story of his father every year on his 
martyrdom anniversary…
Playwrights: HosseinaliEmadi, HadiKiani
Director: HadiKiani
Cast: HadiKiani
Composer: Mohammad BaqerSaad

HadiKiani
Born in 1990, Kiani began his theatrical activi-
ties in 2003. 

فرزند شهيدی هرسال در روز شهادت پدرش به خيابان می آيد و قصه شهادت پدر 
تعريف می كند... 
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Planets’ Link
پیوند سیاره ها

نام گروه: تئاتر ديلمون
نويســنده وكارگردان: محمود فرضی 

نژاد
منيژه  عليپرســت،  فاطمه  بازيگران: 
واحد، عبداهلل بهادری، سجادعزيز پور، 
ســجاد دقيق، مهدی صديقی فشتالی، 

حسن كريمدخت
طراح صحنه: محمود فرضی نژاد
طراح لباس: منيژه واحد قاضيان

عكاس: مرتضی باقری
موسيقی: مجيد نجفی، نويدالهيجی

طراح پوستر و بروشور:حسين صداقت
استان: گيالن

شهرستان: سياهكل
مدت زمان:25 دقيقه

محمود فرضی نژاد
دارای  متولد1356ســياهكل، 
كارشناســی جغرافيای انسانی است. 
وی ازســال 1369فعاليت خود را با 
كارگردانی درتئاتر آغاز كرد. وی حضور 
در6 دوره جشنواره تئاترفجر، برخی 
فســتيوال های خارجی وكارگردانی 
نمايش هايی همچون كوچ امير، بانوی 
آفتاب، سهر و سوسن، كسوف، گل و 
گلوله، كلهت درنيستی و...را درپرونده 

كاری خود دارد. 

The play depicts epics by two Iranian heroes 
MirzaKuchak Khan and Reis Ali Delvari…

Playwright and Director: Mahmoud Farzine-
jad
Cast: FatemehAliparast, ManijehVahed, Ab-
dollahBahadori, SajjadAzizpour
Costume Designer: ManijehVahed-Qazian
Province: Gilan
Time: 25 min
Mahmoud Farzinejad
Born in 1977, holds a BA in human geogra-
phy. The Sun Lady and Eclipse are among his 
works.

گوشه هايی ازحماســه های دوسلحشور ايرانی ميرزا كوچک جنگلی و رئيس علی 
دلواری از دو موقعيت جغرافيايی شمال وحنوب ايران... 
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Persian Gulf
خلیج فارس

 بازيگران: علی رحيمی، خالدرحيمی، جعفرقاسمی، ايوب رحيمی، جاويد سفالگر، 
داود رمضان زاده، سعيدمحمدی، ابوالقاســم احديان، عبدالكريم حمزوی، رضا 

بابايوسفی
طراح ميدان: تابنده عسكری مينابی نژاد، طاهره آزادی

 طراح لباس: زيبا سبحانی 
استان: هرمزگان

شهر: ميناب

حبيب اله ناصری
 متولد1361ميناب است. وی فعاليت 
هنری خود را از سال1379 آغاز كرد 
و درشــش دوره جشنواره تئاتر فجر، 
پنج دوره جشنواره تئاتر مريوان و... 
حضور فعال داشــته. وی دارنده پنج 
ديپلم افتخار نويسندگی،كارگردانی، 
بازيگری، كارگردان برتر جشــنواره 
خليــج فــارس تهــران، تقديــر 
درمراســم روزجهانی تئاتراســتان 
هرمزگان)ارديبهشت تئاتر(را دريافت 

كرده است. 

باقر رمضان زاده
اودر  اســت.  متولد1356مينــاب   
12دوره جشــنواره بيــن المللــی 
خيابانی  جشــنواره  فجــر،6دوره 
مريــوان، 2دوره جشــنواره خليج 
فــارس، همچنين جشــنواره هايی 
همچون واليت كرمان،آفتاب شيراز، 
مــاه تهران،ايثارتهران، بانوان تهران 
جشنواره منطقه ايی بوشهر وزاهدان 
وياسوج رضوی جشنواره های استانی 
وشهرستانی و.... حضور فعال داشته 

است. 

Persian Gulf is in turbulence due to those who 
are struggling to misuse its name…

Director: HabibollahNasseri, BaqerRamezan-
Zadeh
Cast: Ali Rahimi, KhaledRahimi, JafarQassemi, 
AyyoubRahimi, JavidSofalgar
Province:Hormuzgan

HabibollahNasseri
Nasseri was born in 1982 in Minab, Hormuz-
gan province. He began his theater activities 
in 2000.

BaqerRamezan-Zadeh
Born in 1977 in Minab, Hormuzgan province, 
he has so far participated in 12 editions of 
FadjrInternational Theater Festival.

خليج فارس از اينكه برخی از حاســدان نامش را به تاراج برده اند در تالطم است 
.جزاير به سراغش می آيند تا حالش را جويا شوند و... 
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Gladiator

گالدیاتور

A woman is about altruism and sac-
rifice…

Playwright: MostafaBou’zar
Director: MasoumehAmouri
Cast: AzadehJadidi
Music: MortezaBou’zar, Valid Daris, 
MiladDaris
Province: Khuzestan

MasoumehAmouri
Born in 1984 in Ahvaz, Amouriis in-
volved in drama therapy and psy-
chodrama. She has so far directe-
dover 12 plays themed on religious 
and social issues.

معصومه عموری
متولد1363اهواز،دارای مدرک کارشناســی آســيب 
های اجتماعی اســت. وی مولف مقالــه هايی پيرامون 
تئاتردرمانی و پسيکودرام،کارگردان بيش از12نمايش 
باموضوعــات دينی، دفاع مقدس و اجتماعی، شــرکت 
کننده درجشــنواره سراســری تئاتردفاع مقدس، ملی 
مقاومت، تئاترعاشورايی، شهروندالهيجان و...بوده است. 
او کارگردانی نمايش های دختــران فراری، آينه مکدر، 

يک کربال عطش و.. را در پرونده کاری خود دارد. 

درميان هياهوی خيابان وروزمرگی شــهری زنی به دنبال 
ايثار وفداکاری جنس ديگری اســت. روايتگر حماسه ها و 
ارزش هايی است که گرد و غبار فراموشی کمی ما را غافلگير 

کرده است.

نويسنده: مصطفی بوعذار
کارگردان: معصومه عموری

بازيگر: آزاده جديدی
بازی ساز: محمد نگراوی، جواد منيعات

موسيقی: مرتضی بوعذار، وليد دريس، ميالد دريس
طراح آفيش و بروشور: آزاده جديدی

تصوير بردار وعکاس: محمد رادفر
مشاورکارگردان: ثائره حياتی

هماهنگی اجرا: رضا شهبازی، سيدجالل حسينی
 سرپرست گروه: مصطفی بوعذار 

استان: خوزستان
شهر:اهواز

مدت زمان:
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Contributor
همیار

نويسنده وكارگردان: ميالد حسين زاده
بازيگران: محمدرضــا جعفری لفوت، 
سعيد سرشار، سبحان بامداد، محمدرضا 
پور علی، نويد خانجانی، نسيبه آقا جانی 

نژاد، افسانه رزم گير
طــراح صحنه، پوســتر، بروشــور و 

دستياركارگردان: امير جمالی
موسيقی: علی حاج صادقی، احمد الفتی 

فرد، مرتضی عالم
طراح لباس: مريم مهدی پور

منشی صحنه و مدير صحنه: سحر پاک
مشاور كارگردان: پوريا كريمی

سرپرســت گروه: محمد رضا جعفری 
لفوت

استان: گيالن
شهر: آستانه اشرفيه
مدت زمان:20 دقيقه

ميالد حسين زاده
دانشــجوی  متولد1369رضــا، 
كارشناســی معمــاری اســت. وی 
ازسال1384فعاليت خود را با بازيگری 
درعرصه تئاترآغازكرد. وی كارگردانی 
نگاتيو، قلب مساوی  عروسی شغال، 
پمپاژ خون و... را در پرونده كاری آغاز 

كرد.

Director and Playwright: MiladHosseinzadeh
Cast: Mohammad Reza Jafari-Lafvat, SaeidSar-
shar, SobhanBamdad, Mohammad Reza Pour-
Ali
Costume Designer: Maryam Mehdipour
Province:Gilan
Time: 20 min

MiladHosseinzadeh
Born in 1990, he began his theater activities in 
2005. Negative, Jackal’s Wedding, are among 
his works.

داستاني اجتماعي در خيابان به وقوع مي پيوندد...

نويسنده: مصطفی بوعذار
کارگردان: معصومه عموری

بازيگر: آزاده جديدی
بازی ساز: محمد نگراوی، جواد منيعات

موسيقی: مرتضی بوعذار، وليد دريس، ميالد دريس
طراح آفيش و بروشور: آزاده جديدی

تصوير بردار وعکاس: محمد رادفر
مشاورکارگردان: ثائره حياتی

هماهنگی اجرا: رضا شهبازی، سيدجالل حسينی
 سرپرست گروه: مصطفی بوعذار 

استان: خوزستان
شهر:اهواز

مدت زمان:
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Souvenir Persian Gulf
سوغات خلیج فارس

نام گروه: اداره كل ســازمان زندانها و 
اقدامات تامينی و تربيتی كشور- اداره 

كل زندانهای استان بوشهر
نويسنده: فرامرز كالنتری

كارگردان: احمدرضا قربانی
بازيگران: اســماعيل احمدی، فرامرز 

كالنتری، كاظم زنده بودی
آهنگساز: غالم رضا احمدی

نوازندگان: محمد رضا بيات)نی انبان(، 
ســجاد صفايی) ضرب(، رضا قربانی) 

دمام(، علی رضا اشرافی) دمام(
طراح پوستر و بروشور: فرامرز كالنتری

 تهيه كننــده: ادراهفرهنگی تربيتی 
سازمانهای كشور- اداره كل زندانهای 

استان بوشهر
استان: بوشهر

شهر: بوشهر
مدت زمان:25 دقيقه 

احمد رضا قربانی
وی  اســت.  متولد1348بوشــهر 
ازسال1366با بازيگری فعاليت خود را 
درعرصه تئاتر آغاز كرد. اوكارگردانی 
هزار وسيصد و نود و پنج، بنات النعش، 
مســجد درانتظار، هنگامــه ای كه 
آسمان شكافت و.. را درپرونده كاری 

خود دارد. 

Tale of Two BushehrianPerson for identifi-
cationPersian Gulf traveledall over 
Iran....
Troup:Administration of Prisons and Secu-
rity and Corrective Measures - the General 
Directorate of PrisonsBushehr
writer: FaramarzKalantari
director:Ahmad Reza Ghorbani
Cast: Ismail Ahmadi, FaramarzKalantari, Ka-
zemZendehboudi
Composer: Gholam Reza Ahmadi
Producer: managing cultural and education-
al organizations in the country - the General 
Directorate of PrisonsBushehr
City:Bushehr
Duration:25min
Ahmad Reza Ghorbani
Born in 1969Bushehr.He began acting in 
theater field activities Since1987. He  di-
rectedThousand three hundredand ninety-
five,Mosque waiting,When the sky split-
ting...

حكايت دو نفر بوشهری كه برای شناســايی هويت ايرانی اسالمی خليج فارس به 
سرتاسر كشور سفرمی كنند و....

بخش ویژه
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Ardalion
آردلیون

توليد تئاتر پانتوميم ملی ايروان
کارگردان:زيراير داداسيان

بازيگــران: هوهانــس هاجينيــان، آرتــور 
هايرپتيان، شوشــان سارگســيان، لوسين 
گالســتيان، نايــرا يديگاريــان، مارگاريتــا 

آراکليان
مدت زمان: 55 دقيقه

کشور: ارمنستان

زيراير داداسيان
متولد 1343، داداسيان در دانشگاه دولتی 
تربيت معلم ارمنســتان درس خواند. او از 
ســال 1373 تا 1377 کارگــردان توليد 
تئاتر پانتوميم ملــی ايروان بود و تا به امروز 

کارگردان و مدير هنری است. 
وی در حال حاضر رئيس دوره های پانتوميم 

در موسسه دولتی سينما و تئاتر است. 
آثار او عبارتند از: گل های شرير، بازی، پرواز 

و نسخه خطی گل ها.

In the beginning of the 4th century Christianity 
becomes prevalent in the East. Roman Empire 
begins to struggle against it. Wandering mime 
groups are dispatched to Eastern cities to mock 
at gospel stories and to perform anti-Christian 
plays.  Ardalion is one of these mimes. 
During one of the performances a divine light is 
shed over Ardalion, and he is converted becom-
ing Christian. 

Yerevan State Pantomime Theatre 
Director: Zhirayr Dadasyan
Cast: Hovhannes Hajinyan, Artur Hayrapetyan, 
Shushan Sargsyan, Lusine Galstyan, Naira Yedi-
garyan, Margarita Arakelyan
Duration: 55 minutes
Country: Armenia

Zhirayr Dadasyan
Born in 1964, Dadasyan studied at the Armenian 
State Teacher’s Training University. He was the 
director of Yerevan State Pantomime Theatre 
from1994-1998 and its artistic director until to-
day.
He is currently the Chief of Pantomime courses 
at the State Institute of Theatre & Cinema.
His works include: Flowers Of Evil, Game, Flight 
and Flowers' Manuscript.

در آغاز قرن چهارم، مسيحيت در شرق رواج پيدا کرد. امپراتوری روم آغاز به مخالفت و مبارزه با 
آن کرد. در اين نمايش به گروه های پانتوميم به شکل پراکنده ای به شهرهای شرقی اعزام شده 
تا با تقليد از داســتان های انجيل، نمايش های ضد مســيحيت اجرا کنند. آردليون يکی از اين 

گروه ها است. در طی يکی از اجراها، نوری الهی به سمت آردليون افکنده می شود و...

مسابقه تئاتر بین الملل
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NantaCooking
آشپزی نانتا

Washing  vegetables, carrying meat loafs, setting 
fire, chefs at NANTA kitchen are about to begin their 
daily routine, then the unpleasant manager brings 
his incompetent nephew and lets him work as a chef. 
The manager leaves with a harsh order that they 
have to prepare a wedding reception, which was not 
a part of their schedule. None of them are happy 
with the situation, but they begin to solve a whole 
array of difficulties with laughter and humor. The 
pleasant smell of food being cooked spreads all over 
the kitchen and the smiling faces of the hilarious 
cooks make both the stage and the audience united. 
The reception is at 6 o’clock and it is at hand! Will the 
NANTA cooks complete the preparation on time?
Director: Seung-Whan Song
Playwright: Seung-Whan Song
Cast: Joo-Hoon Lee, Yo-Han Hwang, Min-Hee Kim, Jun-
Seok Na, Seung-Hak Shin
Country: South Korea
Duration: 90 min
Seung-Whan Song
Seung-Whan Song is an associate professor at 
Myongji University, Department of Movie and Musi-
cal. He is also the artistic director at PMC Production 
Co., Ltd. He is a professor at Sungshin Women’s Uni-
versity, College of Convergence Culture and Arts, and 
a Committee member of the Presidential Committee 
for Cultural Enrichment

سوونگ وان سونگ  نويسنده: 
کارگردان: سوونگ وان سونگ 

بازيگران: جو هون لــی، يوهان هوانگ، مين 
هی کيم، جون سيک نا، سونگ هاک شين

زمان نمايش: 90  
کشور:کره جنوبی

سونگ وان سونگ
ســونگ وان سونگ دانشــيار دانشگاه می 
يونگ جی اســت و در گروه فيلم و موسيقی 
اين دانشــگاه کار می کنــد. وی همچنين  
مديرهنری شــرکت توليدی پی ام سی - با 
مسئوليت محدود - اســت. استاد دانشگاه 
زنان سانگ شــين، کالج همگرايی فرهنگ 
و هنر است و نيز عضو هيأت اغنای فرهنگی 

رياست جمهوری است. 

شســتن سبزی، جابه جای تکه های گوشت، روشن کردن آتش؛ سرآشپزها در آشپزخانه نانتا 
قصد دارنــد کار خود را آغاز کنند که مدير ناراضی، برادرزاده بــی لياقت خود را می آورد و به 
عنوان سرآشــپز به او اجازه می دهد در آن جا کار کند. مدير با دستور تندی آشپزخانه را ترک 
می کند و همه را مجبور می کند يک مهمانی عروســی را که جزو برنامه کاريشان نبود تدارک 
ببينند. هيچ يک از آنان از شرايط موجود راضی نيستند اما با خنده و شوخی بر تمام مشکالت 
خود غلبه می کنند. فضای آشــپزخانه را لبخند شــيرين غذايی که در حال پخته شدن است، 
در بر می گيرد و چهره خندان آشــپزهای خنده دار، صحنه نمايش و تماشاچيان را باهم يکی 
می کند. مهمانی ساعت 6 شــروع می شود و همه چيز آماده است. آيا آشپزان نانتا کار خود را 

به موقع تمام می کنند؟

مسابقه تئاتر بین الملل
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Emptied of Bone
بی استخوان

نويسنده و کارگردان : ابراهيم پشتکوهيس
 بازيگــران : )ايران( محمد ســايبانی . بهروز 

عباسی دشتی. حسين اصيلی. بهرنگ
عباسپور

)مجارســتان(  کاميالفاتيول . هرمينافاتيول        
)هند(  ويشالشارما .

سودهير شارما . سابريج سينگ
 مدير توليد  محمدقدس:

دستيار کارگردان : عسل امين نيا
آهنگساز : بهرنگ عباسپور
طراح لباس: مجيد کشاورز
طراح نور : مسعود ميرزايی

مدير صحنه: سعيد عيسايی
طراح صحنه: ابراهيم پشتکوهی
روابط بين الملل : کاميال غزالی

مدير روابط عمومی: فروغ سجادی
عکاس :مهدی آشنا

نمايش های اجرا شده توسط اين گروه
• چراغ قرمز

• لنج های بی بادبان
• وقتی ما برگرديم دو پای آويزان مانده است

• مرد لور
• عالی فاطی

• رنگ زدن آن خانه فراموش شده
• چگونــه يک کولی کر مــرغ دريايی را روی 

آب خورد
• تاريخ سرکوب

• رساله گردش خون
• حقيقت العشق فی برهوت معرفت

• تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند، 
مکبث

• فروش يک روح سرکش با فن تف يا بوتيقای 
خون؛

• کمدی الهی، جلد دوزخ
• مثل آب برای شکالت

The play is based on an ancient myth named 
'Damahai' in Hormuzgan province. Damahi is a 
marine mythical creature. According to local 
people, there is a city inside it. No one becomes 
hungry, sick nor dies in that city. It is always 
spring in that city. Damahi is actually a meta-
phor for paradise…

Playwright & Director: EbrahimPoshtkouhi
Cast: Mohammad Sayebani, Behrouz Abbas-
Dashti, HosseinAsili, Behrang Abbas-Pour (Iran), 
HerminaFatyol, KamilaFatyol (Hungary), Sarbjij 
Singh, Sodhir Sharma, Vishal Sharma (India)
Assistant Director: Asal Amin-Nia
Composer: Behrang Abbas-Pour
Costume Designer: MajidKeshavarz
Light Designer: MassoudMirzaei
Stage Manager: Saied Isaie
Set Designer: EbrahimPoshtkouhi
Photographer: Mehdi Ashna

The troupe has so far staged plays such as:
The Red light
The Dhows without Sails
Painting of That Forgotten House 
Only the First Dog Knows Why It Barks, Mac-
beth
The Suppression History
Like Water for Chocolate

اين نمايش بر اساس افسانه های قديمی هرمزگان )داماهی( است .
داماهی موجودی اسطوره ای دريايی است که به باور مردم هرمزگان شهری درونی آن

وجود دارد که در آن هيچ کس نه گرسنه می شود نه بيمار می شود و نه ميميرد ،
هميشه روشن است ، بهار است و هميشه بارانی . در واقعه استعاره ای از  بهشت است

که فقط انسانهای نيک سرشت که به ديگران مهر می ورزند به آن راه می يابند.

مسابقه تئاتر بین الملل
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ALONE IN THE CROWD
تنهادرمیان جمعیت

The performance is structured in different scenes 
with fragments of text repeated.
 The physical and vocal actions are happening in an un-
real place  world  that  doesn’t  exist  in  which  nothing  
is  entrusted  to  the  writing  but  everything  remains  
in  the  repeated words  that  becomes  song. 
A journey towards the origin of the memory, through 
a shining door, a screen 
in which the shadows of the origin of the humanity 
seem to be projected on.

Director: Anna Dora Dorno
Playwright: Anna Dora Dorno
Producer:Mohammad Ghods
Cast: Anna Dora Dorno
Music: Alberto NovelloJestern
Duration: 25 min
Country: Italy

Anna Dora Dorno
She is an actress, director, visual artist and theatre 
pedagogue.
Graduated at Department of arts, music and show of 
Bologna she took the special degree at the Academy 
of Fine Arts. She took a degree at the Drama Academy 
of Bologna where she studied Commedia dell’ arte with 
Antonio Fava and took a special degree in physical the-
atre attending the high theatre educational project 
directed by Silvio Castiglioni and supported by Ert – 
Emilia – Romagna Teatro in Santarcangelo.

نويسنده:آنادورادورنو
کارگردان:آنادورادورنو

تهيه کننده در ايران : محمد قدس
بازيگران: آنادورادورنو

موسيقي: آلبرتون نوولوجسترن
مدت زمان: 25 دقيقه

کشور: ايتاليا

آنا دورا دورنو
آنادورادورنــو بازيگر، کارگــردان، هنرمند 
تجســمي و معلــم تئاتــر اســت. وی 
فارغ التحصيــل آکادمي هنر، موســيقي و 
نمايش از بولونيا است و داراي مدرک درجه 
يک هنري از آکادمي هنرهاي زيباست. وي 
مدرک خــود را از آکادمــي نمايش بولونيا 
گرفت؛ يعني جايي که تحت آموزش آنتونيا 
فايا دوره گذراند. همچنين وي با شــرکت 
در پروژه آموزشيتئاتربه کارگرداني سيليو 
کستيگليوني مدرک ويژه در تئاتر فيزيکي 
کسب کرد؛ که حامي اين پروژه ارت- اميليا 

روماگنا تيترو در سانتارسانگلو بوده است. 

اين نمايش ازصحنه هاي متنوع با قطعه هاي متن تکراري تشکيل شده است. بازي هاي صوتي 
و تصويري در دنيــاي غير واقعي و دنيايي که وجود ندارد، اتفاق مي افتد؛ جايي که در آن هيچ 
چيز به نوشتن واگذار نمي شــود اما همه چيز در کلمات تکراري باقي مي ماند و تبديل به آواز 

مي شود.
ســفري به سمت منشــأ حافظه، از ميان دري درخشــان؛ صحنه اي که در آن به نظر مي رسد 

ردپاي پيدايش بشر برجسته شده  است. 

مسابقه تئاتر بین الملل
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The House of Bernarda Alba 

خانه برنارد آلبا

Upon her second husband's death, domineering 
matriarch Bernarda Alba locks up her house and 
imposes an eight-year mourning period on her five 
daughters. As life goes on in the outside world, the 
young women assemble their dowries and pine over 
the absent men. The situation becomes disastrous, 
when youngest daughter Adela falls in love with her 
oldest sister’s fiancée, and tries to break out of the 
domestic prison created by her mother.
Playwright: Ingoh Brux
Director: Calixto Bieito
Cast: Nicole Heesters, Elke Twiesselmann, Ragna Pitoll, 
Sabine Fürst, Luisa Stachowiak, Isabelle Barth
Country: Germany
Duration: 120 min
Calixto Bieito
Bieito he has staged operas by Verdi (Un Ballo in 
Maschera, Macbeth, Il Trovatore, La Traviata, Don Car-
los), Mozart (Don Giovanni, Così fan tutte, Die Entfüh-
rungausdem Serail), Wagner (Parsifal) Puccini, Berg 
(Wozzeck, Lulu), Gluck (Armida), Beethoven (Fidelio), 
Zimmermann (Die Soldaten) at the most renowned 
international opera houses such as ENO, WNO, Komis-
che Oper Berlin, Theater Basel, Opera house Zurich 
and Bavarian State Opera, Munich.

كاليكستو بی ايتو
بــی ايتو تــا کنــون اپراهــای متعددی توســط وردی 
)تــوپ نقاب زده، مکبــث، تراواتــور دو، ال تراوياتا، دون 
کارلــوس(، موتزارت )دون گيووانی، کوســی فان توته(، 
واگنر)پارســيفال(، بوچينی، برگ )وزک، لولو(، گالک 
)آرميــدا(، بتهوون )فيدليو(، زيمرمن ) دای ســولداتن( 
در مشهورترين سالن های بين المللی مانند اوپرای ملی 
انگليس، اپــرای ملی ولز، اپرای کوميســچ برلين، تئاتر 
باسل،  تماشــاخانه زوريخ و اپرای ملی باوارين در مونيخ 

اجرا کرده است. 

زنی متکبــر و خودکامه به نــام دونيا برنــاردا آلبا پس از 
درگذشت شوهرش سوگند ياد کرد که هشت سال در مرگ 
او سوگوار بنشــيند. و اين عزاداری را به پنج دختر خود نيز 
تحميل کرد. همانطور کــه زندگی در دنيای بيرون جريان 
دارد، زنان جوان جهيزيه شان را آماده و کاج خود را از مزار 
مرد از دنيا رفته جمع کردند. فضا خفقان آورتر شد؛ زمانی 
که دختر کوچکتر خانواده به نام آدال عاشق شد و سعی کرد 

زندان خانگی را که مادرش ساخته بود در هم بشکند.  

نوسينده: اينگو براکس
کارگردان: کاليکستو بی ايتو

بازيگران: نيکل هيســترس، الک توويســلمن، رگنا پيتل، 
سابين فورست، لوئيزا استچوياک، ايزابل بارث

کشور: آلمان
زمان: 120

مسابقه تئاتر بین الملل
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Dream of Butterfly
رویای پروانه

Playwright:Changkeun Choi
Director:Jungju Kim
Duration: 90 min
Country:South Korea-Iran

Jungju Kim 
Kim holds a Theatre & Cinema Diploma from-
Seoil University in Seoul, Korea. She attended 
the Laboratory of Movement at Jacques 
Lecoq International Theatre School, Paris.
She has played roles in plays such as 'Dream 
Of Butterfly', 'Nang Nang’s Drum', 'The Or-
phan'. She was the director of movement 
for'Visiteur' by Hwang Sok-yong,directed by 
Lee Byeong-hoon .
Her play “The Miser” won the Grand Prix from 
the Keochang International Festivalin South 
Korea.

نويسنده: چانگکئون چوا
 کارگردان: جونجوکيم
 مدت زمان: 90 دقيقه

کشور: کره جنوبی - ايران

جونجوکيم 
کيمدارای ديپلم تئاتر و ســينما از دانشگاه 
ســئول در کره جنوبی است. وی در کارگاه 
حرکت مدرسه بين المللی تئاتر ژاک لکوغ 
درپاريــس تحصيالت خــود را ادامه داده 
اســت. در نمايش هايی چون رويای پروانه 
و يتيم بازی کرده  ای، طبل نانگ نانگ 
اســت.مدير حرکت نمايــش هايی چون 
مهمان بوده اســت. نمايش خســيس او در 
سال برنده جايزه بين المللی کوچانگ کره 

جنوبی شد.   

" آرزوها" و " روياهايی" که در اين دنيای تنها و ســخت در ذهن ها کمرنگ و کمرنگتر شده اند 
به ياد می آيند. اين نمايشــنامه ســنتی  آميخته با مدرنيته و با توجه به ارزشهای کشور ايران 

محصولی بسيار نوآورانه و ابتکاری است... 



148The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

Ibsen Women
زنان ایبسن

نويسنده: هنريک ايبسن و يونی داهر 
کارگردان: يونی داهر

بازيگر: يونی داهر
نوازنده:کريس پول

طراح نور: مارين تالوگ ودست
مدت زمان:50دقيقه 

کشور:نروژ

يونی داهر
يونی داهر بازيگر معروف اهل نروژ است که 
در آکادميدولتيهنرهاينمايشياسلو آموزش 
ديده است. وی 12 ســال يکی از بازيگران 
نقــش اول زن در تئاتر ملــی برگن بود. در 
نيويورک نخستين اجرای انفرادی خود را با 
عنوان " ژاندارک-تصور از ميان آتش" خلق 
کرد. اين اجرا توجه بسياری را به سوی خود 
جلب کرد و آغاز يک حرفــه بين المللی را 
ثبت کرد که خلق اجراهای مســتقل تئاتر  
را به همراه داشــت. نمايش بعدی او "زنان 
ايســبن، گذاشــتن عقاب در قفس" بود. 
هر دو نمايش "ژاندارک" و "زنان ايســبن" 
همچنان در سراســر دنيا نمايش داده می 

شوند. 

Ibsen Women is a visual performance with minimalized sce-
nography. Music, lighting and physical movement is com-
posed together to enhance the performance and the inner 
life of the characters.   
The play explores six of the female characters of Henrik Ib-
sen. During one hour we follow JuniDahr´s encounter with 
Hilde, Hedda, Mrs. Alving, Nora, Ellida and Hjørdis. The texts 
of Henrik Ibsen are bound together through the actress´ 
own personal reflections and thoughts around the charac-
ters strength and vulnerability. And the underlying theme in 
the Ibsen dramas: the longing for freedom.
Playwright: Henrik Ibsen,JuniDahr
Director:JuniDahr
Cast: JuniDahr
Instrumentalist: Chris Poole
Light Designer: Marianne ThallaugWedseth
Time During:50 min
Country: Norway 
JuniDahr
JuniDahr is animportant Norwegian actress, classically 
trained from the State Academy of Performing Arts in Oslo.  
She was one of the leading actresses at the National The-
atre in Bergen for 12 years.
And in New York she created her first solo performance 
"Joan of Arc -Vision through fire". This performance got a 
lot of attention and marked the start of an international ca-
reer creating independent theatre performances. Her next 
performance was “Ibsen Women – put an Eagle in a Cage”. 
Both "Joan of Arc” and “Ibsen Women” are still touring.

زنان ايبســن، اجرايي تجسمي با حداقل طراحي صحنه اســت. دراين نمايش موسيقي، نور و 
حرکات فيزيکي با يکديگر تلفيق شده اســت تا اجرا و زندگي دروني شخصيت هاي نمايش را 

ارتقا دهد.
اين نمايش شش نفر از شخصيت های زن هنريک ايبسن را بررسی می کند. مخاطب درعرض 
يک ســاعت شــاهد مالقات يونی داهر با هيلد، هدا، خانم الوينگ، نورا، اليدا و جورديس است. 
متن های هنريک ايبسنکه از طريق افکار و انديشه های شخصی بازيگر )زن(،به يکديگر متصل 
هستند پيرامون توانايی و آسيب پذيری شخصيت ها. موضوع اصلی در نمايش نامه های ايبسن 

اشتياقبرايآزادی است.

مسابقه تئاتر بین الملل
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AIL
سرایت درد

This is a long act or a short play to say; things with-
out words about encounters where one becomes 
two where two are twinned or come apart. A hy-
brid form to show the other’s motion of interroga-
tion, a line of tension to structure research like in 
the frenzy of the circus. This is laughing in the face 
of fright.
Playwright: Hedi Thabet and Mathurin Bolze
Director: Mathurin Bolze
Producer:Mohammad Ghods
Production staff: Jérôme Fevre and Ana Sam-
oilovich 
Duration: 25 min
Country: France
Mathurin Bolze, is co-founder of the company les 
mains les pieds et la tête aussi (ie hands, feet and 
head, too). He is both artistic director and per-
former of the shows ‘Fenêtres’ in 2002, ‘Tangentes’ 
in 2005, ‘Ali ‘ in 2008.  He also performs with the 
choreographers François Verret and Kitsou Dubois. 
On the 15th of June 2009, he was granted the Cir-
cus Arts prize by the French author rights society 
(SACD).

نويسنده: هادی تابت و ماتورين بولز
کارگردان: ماتورين بولز 

تهيه کننده در ايران : محمد قدس 
ساير عوامل: ژقم فوغ، آنا ساميلويچ

زمان نمايش: 25 
کشور: فرانسه

ماتورين بولز
بولز يکی از بنيانگذاران کمپانی "دست ها، پاها و نيز سر" 
است. وی هم مدير هنری و هم مجری نمايش های اين 
کمپانی است. نمايش هايی از جمله پنجره ها )2002(، 
مماس )2005( و علــی )2008(. او با طراحان حرکت 
از جمله فرانســوا ورت و کيتاسو دوبواس همکاری دارد. 
در سال 2009، بولز موفق به دريافت جايزه سيرک های 

هنری از انجمن حقوق نويسندگان فرانسوی شد. 
اين نمايش به گونه ای يــک اجرای   طوالنی و يا يک بازی 
کوتاه اســت؛ می شــود همه چيز را بــدون کالم در مورد 
برخورد ها گفت که در آن يکی می شود دو، و دو جفت شده 
يا از هم جدا می شود. يک شکل ترکيبی برای نشان دادن 
حرکت ديگری، يک خط از تنش مانند شــورو هيجان در 

سيرک است. اين خنده در مواجهه با ترس دليل است...

مسابقه تئاتر بین الملل
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Chess with Doomsday Machine
شطرنج با ماشین قیامت

بر اساس رمانی نوشته حبيب احمدزاده
نويسنده : شاهين صيادی
کارگردان: شاهين صيادی

بازيگران: کارن باست، ســارا ژان جونز، جف 
شواگر، تئو پيتزياواس، هيو کاپ

زمان نمايش: 60 دقيقه
کشور: کانادا

شاهين صيادی
شــاهين صيادی متولد آبادان، ايران  است. 
وی در دانشــگاه دالهاوسی طراحی نمايش 
خوانده است. پس از اتمام تحصيالتش تئاتر 
وان-اليت را که يک کمپانی حرفه ای ايست 
در هاليفاکس راه اندازی کرد. توليدات تئاتر 
وان-اليت در داخل و خــارج نمايش داده 

شده است.

Chess with the Doomsday Machine is an in-
timate, entrancing play that examines the 
challenges faced by a young soldier as he 
balances his duty to defend his home. Ex-
perience how an Iranian city, Abadan, and 
its citizens were reshaped in the early days 
of war.

Based on a story by Habib Ahmadzadeh
Directors: Shahin  Sayadi
Playwright: Shahin  Sayadi
Cast: Karen Bassett, Sarah Jean Jones, Jeff 
Schwager, Theo Pitsiavas, Hugh Cape
Duration: 60 min
Country: Canada

Shahin Sayadi 
Shahin Sayadi was born and raised in Abadan, 
Iran. Shahin studied technical scenography 
at Dalhousie University and after complet-
ing his studies, he founded Onelight The-
atre, a professional theatre company based 
in Halifax. Onelight Theatre’s productions 
have toured nationally and internationally. 

شــطرنج با ماشين قيامت نمايشی صميمی و جذاب است که به چالش های يک سرباز جوان و 
وظيفه ای اش در دفاع از ميهن می پردازد. تغيير شکل و به ريختن شکل شهر آبادان را در دوران 

جنگ تحميلی نشان می دهد.
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Pictures from Gihan
عکس های جیهان

This show is the attempt to reach a person. Gihan is a 
young Egyptian blogger. Like hundreds of thousands 
two years ago, she lived through a revolution. Start-
ing from the first image of February 11, 2011 when 
she got interviewed in Tahrir Square, until today's 
tweets where she tells the story of her life in Cairo 
in these days of 2013, through her glance we try to 
recollect a personal and collective story, manipulating 
the traces of an event in order to understand its ex-
traordinariness, its velocity, its immediacy.
Playwright: Riccardo Fazi
Director: Claudia Sorace
Producer:Mohammad Ghods
Cast:Claudia Sorace, Riccardo Fazi
Other Group Members: Chiara Caimmi, Luca Brinchi, 
Maria Elena Fusacchia
Country: Italy
Duration: 55 min
Claudia Sorace
Claudia Sorace graduated in Direction in 2004 at 
CivicaScuolad’ArteDrammatica “Paolo Grassi” in Mi-
lan, and the same year, together with Riccardo Fazi, 
founded Muta Imago, for which she directs the fol-
lowing shows: Pictures from Gihan(2013), Displace 
(2011), Madeleine (2009), and the collective project 
Art you lost? Which have all toured nationally and 
internationally in many of the best festivals.In 2011 
she won the prize for Best Direction at the XXIX Fadjr 
Festival in Iran; in 2009 she won the Ubu Special Prize 
and the Critic's Prize in Italy.

نويسنده : ريکاردو  فازی
کارگردان: کلوديا سوراسه
تهيه کننده:محمد قدس

بازيگران: کلوديا سوراسه، ريکاردو  فازی
ساير اعضا: چايارا کايمی، لوسا برينچی، ماريا 

النا فوساچيا
کشور: ايتاليا

زمان نمايش: 55 دقيقه

کلوديا سوراسه
مدرســه  از   1383 ســال  سوراســه 
هنرهايدراماتيکپائولوگراســی درميالنو در 
رشته کارگردانی تئاتر فارغ التحصيل شد؛ 
و در همان ســال با همکاری ريکاردو فازی، 
گروه تئاتر موتا ايماگو را تأســيس کرد؛ که 
در آن گــروه، نمايش های زير را کارگردانی 
کــرد: عکس های جيهــان)1392(، جا به 
جايــی)1390(، مادليــن)1388(، وکار 
گروهــی "هنر، تــو گمشــده ای؟"که اين 
آثار در ســطح ملی و بين المللی و در تعداد 
بسياری از بهترين جشنواره ها نمايش داده 
شده اند.  در سال 1390، در جشنواره تئاتر 
فجر ايران، برنــده جايزه بهترين کارگردان 
شد. در ســال 1388 جايزه ويژه يو بی يو و 

جايزه نقد در ايتاليا را از آن خود کرد. 

اين نمايش، تالش برای رســيدن به يک نفر اســت. جيهان، وبالگ نويس جوان مصری است. 
همچــون صدها هزار نفر، دو ســال پيش، زندگی او دچار دگرگونی و انقالب شــد؛ و آغاز اين 
دگرگونی به زمانی بازمی گردد که نخســتن تصوير از او در فوريه 2011، و زمانی که در ميدان 
تحرير مصاحبه داد، ديده شــد؛ تا صداهايی که امروز و در اين روزهای سال 2013، در جايی 
که داســتان زندگی خود را در مصر می گويد، از وی به گوش می رسد. ما از طريق نگاه گذرای 
جيهانگ، و نيز با دســتکاری رد پاهای به جا مانده از يک رويداد، ســعی می کنيم داستانی به 
هم پيوسته و شخصی را گردآوری کنيم؛ تابتوانيم شگفت انگيز بودن، سريع بودن و  بی درنگ 

بودن داستان را درک کنيم. 

مسابقه تئاتر بین الملل
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Malasombra
فریب

نويسنده و دراماتورژ: مکس
کارگردان: اندرو کروز، تومئو گوميال

بازيگران: ماگدالنا توماس، کتی کاراسکو، تومئو گوميال
موسيقی: کيکو بارننگوا، خوزه ميگوئل پوئيگسرور، گينس فرناندز

زمان نمايش: 50 دقيقه
کشور: اسپانيا

اندرو کروز
اندرو کروز متولد 1971 در شــيلی است. او 
در زمينه حرکات موزون معاصر در دانشگاه 
شيلی تحصيل کرده و در چندين پروژه ملی 
کار کرده است. وی پانتوميم و تئاتر فيزيکال 
را نزد موريچيو سلدون فرا گرفت و همراه با 
کمپانی تئاتر دل سيلنسيو در اروپا و جنوب 
آمريــکا اجراهای متعددی داشــت. عالقه 
کنونــی وی به تحقيق دربــاره روابط ميان 

اشياء، بدن و هنرهای تجسمی است.

تومئو گوميال
گوميال متولد 1968 دراسپانيا است. وی در 
زمينه زبان هــای مختلف تئاتر تحقيق می 
کند. وی تحصيالت خود را در رشــته تئاتر 
فيزيکال در لندن نزد فيليپ گولير به انجام 
رساند. همچنين در بارسلونا، پاريس و ژاپن 
به ادامــه تحصيل پرداخت. گوميل در حال 
حاضر به تعليــم تئاتر >بدن-آب و هوا' می 

پردازد.

MALASOMBRA was inspired by "Peter Schlemihl’s Remarkable 
Story" by Adelbert von Chamisso, a tale in which a shadow 
embodies a person’s soul.
In this performance we want to remark that friendship and 
self-confidence are powerful tools against the evil character 
of Mr. Malasombra. 
Malasombra is a richly visual theater piece. Its magic takes us 
all on a journey through a collective fantasy, plunging us into 
the darkness and light of the human soul.
Directors: Andrea Cruz, Tomeu Gomila
Playwright, dramaturgy: Max 
Performer’s names: Magdalena Tomás, Caty Carrasco, Tomeu 
Gomila
Live music: Kiko Barrenengoa, José Miguel Puigserver, Ginés 
Fernández
Duration: 50 min
Country: Spain
Andrea Cruz Marchant (Santiago, Chile. 1971)
Andrea Cruz studied contemporary dance at the University 
of Chile and worked in several national productions. Studied 
mime and physical theater with Mauricio Celedon, becoming 
part of the company Teatro del Silencio, touring Europe and 
South America with numeorus shows: Malasangre, Taca-taca 
Mon Amour and Nanaki. Her current interest is focused on 
the research of the relation between objects, body and the 
visual arts.
Tomeu Gomila (Baleares, Spain. 1968)
Tomeu Gomila is a researcher on different stage languages. 
He studied physical theater in London with Philippe Gaullier. 
He also studied in Barcelona, Paris and Japan with masters 
Min Tanaka, Andres Corchero, Kazuo Ono, Anzu Furukawa, 
Hisako Horikawa and Carlotta Ikeda. He currently teaches 
Body-Weather work.

اين نمايش بر اســاس داســتان جذابی از پيتراشلميل اســت که در آن يک سايه روح کسی را 
مجسم می کند. نمايش تاکيد دارد که ارزش هايی همچون دوستی و اعتماد به نفس ابزارهای 
قدرتمندی هستند در نبرد با شخصيت شرير آقای ماالسومبرا. فريب يک نمايش تجسمی غنی 

است که با جادوی خود بيننده را به سفری 
در دنيای خيال می برد و در نور و ظلمت روح انسان فرو می برد.

مسابقه تئاتر بین الملل
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Ballet Café
کافه باله

The action takes place in a club in New York. There are 
six people on stage, young and terribly creative. They 
incorporate hip-hop into a complete show combining 
mime and manipulation. They have devised a dynamic 
and original set design and it works. Through a succes-
sion of diverse music, these young people play with 
great professionalism. 
Playwright: PYRAMID
Director: PYRAMID
Choreography: Pyramid Co.
Choreographic assistant: Emilie Bel Baraka
Producer:Mohammad Ghods
Performers: Rudy Torres, Tony Baron, Mustapha Ridaoui, 
Kouchy Fouad, Youssef Bel Baraka and Jamel Feraouche
Country: France
Length: 55 min
Biography Pyramid Co.
The Pyramid Company was formed in 1999 in the neigh-
borhood of Petit Marseille in Rochefort. Their first show 
Cellules (2001) earned them the award of Revelation 
of the Year 2001 in the Rencontres Internationales en 
Danses Urbaines de La Villette. 
Ballet Bar brought the group real success in the Avignon 
Festival in 2013. 
Since its inception, Pyramid is constantly creating artis-
tic proposals with meanings.
Respect, tolerance and openness are among their goals 
in a bid to meet the other cultures.

کار گروهی کمپانی هرم
دستيارحرکات موزون: اميلی بل باراکا

تهيه کننده در ايران : محمد قدس
بازيگــران: رودی تارس، تونی بــارون، مصطفی ريداويی، 

کوچی فواد، يوسف بل باراکا، جمل فروچه
کشور: فرانسه

مدت زمان: 55 دقيقه

تاريخچه کمپانی هرم:
کمپانــی هرم در ســال 1999 در محله پتی مارســی 
تشــکيل شــد. اولين نمايش آنها به نام "ســلول ها" 
)2001( در نشســت بين المللی رقص شــهرال ويلت 
جايزه برد. کافه باله گروه موفقيت واقعی در جشــنواره 
آوينيون در ســال 2013 به ارمغان آورد. کمپانی هرم 
از آغاز شــکل گيری، با داشتن مفاهيمی چون احترام، 
تحمل و باز بودن در ميــان اهداف خود در تالش برای 

پاسخگويی به فرهنگ های ديگر می باشد.

داستان در يک باشگاه در نيويورک رخ می دهد. شش نفر 
جوان بســيار خالق به روی صحنه می آيند. آنها ترکيبی 
از هيپ هاپ را با ميميک صورت نشــان مــی دهند. کار 
طراحــی صحنه  پويا و با خالقيت اســت. از طريق تلفيق 
موسيقی های گوناگون، اين جوانان به طورحرفه ای بازی 

می کنند...
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Pythian Oratorio
The performance feels like an act of ritual, as audience and 
performers become jointly engaged in a mysterious rite of 
communion with their cultural ancestors, who themselves 
sought through divination and philosophy to tap into the 
secrets of human existence and of the universe.
Playwright: WlodzimierzStaniewski
Director: WlodzimierzStaniewski
Cast:MariuszGolaj,Joanna
Holcgreber,MarcinMrowca,
Anna Dabrowska,Agnieszka Mendel
Country: Poland
Duration: 90 min 
WlodzimierzStaniewski
Founding the Company in the village of Gardzienice in 1977, 
Staniewski and his colleagues have undertaken some for-
ty artistic expeditions to remote regions of Eastern and 
South East Poland and further afield to countries including 
New Mexico, Italy, South Korea, Papua New Guinea, Brazil, 
Egypt and many others.The most significant productions 
of Gardzienice are: 'The Sorcery' and'Metamorphoses'.St-
aniewskihas so far held master classes and workshops in 
most prestigious universities, theatres and theatre schools 
all over the world, including the US Stanford University, Na-
tional Theatre Studio in London, National Theatre School 
in Athens.

والديميراستانيفسكی
استانيفسکی کمپانی گاردزينيس را در روستای گاردزينيس در 
لهستان به ســال 1977 تاســيس کرد. او و همکارانش تا کنون 
نمايش های زيادی را سرتاسر لهستان و همچنين در کشورهايی 
مختلف از جمله مکزيک، ايتاليا، کــره جنوبی، گينه نو، برزيل و 
مصر اجرا کردند. بهترين اجراهای کمپانی گاردزينيس عبارتند 
از: سحر، مسخ و بسياری ديگر.استانيفسکی تاکنون مسترکالس 
هــا و کارگاه های متعددی در معتبرترين دانشــگاه های دنيا از 
جمله دانشــگاه استنفورد، مدرسه تئاتر ملی آتن و استوديو تئاتر 

ملی در لندن برگزار کرده است.

ايــن نمايــش مانند يک اجــرای آيينی اســت ازآنجا که 
بازيگران و مخاطب دراثنای  يک مراسم اسرارآميز همدلی 
و صميميت با نياکان خود قرار می گيرند. نياکانی که خود 
از طريق الهام و فلســفه درپی کشــف رموز هستی و وجود 

انسان هستند...

نويسنده: والديميراستانيفسکی
کارگردان: والديميراستانيفسکی

بازيگران: ماريوســز گالج، يونا هولگربر، مارسين مروکا، آنا 
دبروسکا، آگنيزکا مندل 

مدت زمان: 90 دقيقه 
کشو: لهستان
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P2

Zahhak is in the last year of his kingdom. His 
palace has been transformed into an under-
ground slaughterhouse in two stories…
 
Playwrights: Abbas Jamali, Amin Tabatabaei, 
Majid Gholamali-Nejad
Director and Designer: Seyyed Morteza Mir-
Montazemi
Producer:Mohammad Ghods,Albert Begjani
Cast: Tsolak Malakeh Galastein, Petros Qa-
zanchina, Aren Zakariyan, Abbas Jamali, Far-
zaneh Soheili, Mohammad Allahdadi, Rashid 
Aqaei, Mohammad Moazzen, Bijan Seraji
Costume Designer: Shahrzad Shafie
Dramaturge: Saeid Hashemzadeh
Country: Iran-Armenia
Duration: 50 min 

Seyyed Morteza Mir-Montazemi
This is his fourth presence at the Fadjr Inter-
national Theater Festival. 'Clouds', 'Frequen-
cy' and 'Woman, Man' are among his previous 
works.

طراح و کارگردان: سيدمرتضی ميرمنتظمی
تهيه کننده : محمد قدس ، آلبرت بگجانی

گــروه نويســندگان: عباس جمالــی، امين 
طباطبايی، مجيد غالمعلی نژاد

بازيگران: تســوالک ملکه گاالستين، شوقر 
گاالســتين، پترس قازانچيان، آرن زاکاريان، 
عباس جمالــی، فرزانه ســهيلی، محمد اهلل 
دادی، رشــيد آقايــی ، محمد مــوذن، بيژن 

سراجی
طراح لباس: شهرزاد شفيعی 

دراماتورژ: سعيد هاشم زاده

سيدمرتضی ميرمنتظمی.
چهارمين حضــور مرتضی ميرمنتظمی در 
جشنواره تئاتر فجر بعد از نمايش های ابرها، 

فرکانس و  زن، مرد.

ضحاک در آخرين ســال شاهنشاهی خود است، کاخ او تبديل به کشتارگاهی در دو طبقه زير 
زمين شده است...
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Arash-Sade
آرش ساد

Arash-Sade is a mélange of Bahram Beizaei's 
'Arash' and Peter Weiss' 'Marat/Sade'. This is set 
in Azadi Asylum…

Troupe: Vanak Theater
Director and Designer: Mohammad Rahmanian
Cast: Ariya Ariyanejad, Parastou Rahmanian, Reza 
Rad, Milad Hamidi, Ramin Bayat, Maral Bani-Adam
Director Consultant: Mahtab Nassirpour
Director Assistant: Alireza Fouladshekan, Padideh 
Jamalha
Photo: Ehsan Neqabat
Country: Iran-Canada

Mohammad Rahmanian
Born in 1962, Rahmanian is a dramatist and the-
ater director. Some of his works include: 'Inter-
view', 'Bridge' 'Fans' and 'Manifest of Cho'. He also 
teaches playwriting and theater directing. Some 
of his works such as 'Fans' has gained critical ac-
claim as well as enthusiastic public reception.

محمد رحمانيان
 متولــد 1341نمايشــنامه نويــس، و کارگردان تئاتر  اســت. 
رحمانيان طی ســی ســال فعاليت در عرصه تئاتر، نمايش های 
مختلفی را به روی صحنه برده اســت. از جملــه آثار او می توان 
به نمايش های مصاحبه، پل، فنز و مانيفســت چو اشــاره کرد. 
وی همچنيــن بخشــی از فعاليت حرفه ای خــود را به تدريس 
نمايشنامه نويسی و کارگردانی تئاتر اختصاص داده است. برخی 
از نمايــش های او از جمله "فنز" بــا اقبال عمومی روبه رو بوده و 

ميان مخاطبان عام و مردمی نيز شناخته شده است.

 تلفيقی اســت از برخوانی »آرش« نوشته بهرام بيضايی که 
با نگاهی به نمايش »مارا ســاد« پتر وايس اجرا می شود و 

درباره بيماران بيمارستان روانی آزادی است…

کاری از گروه تئاتر ونک
نويسنده: بهرام بيضايي

طراح و کارگردان : محمد رحمانيان 
 بازيگران: مهتاب نصيرپور، مــارال بنی آدم، رامين بيات، 

ميالد حميدی، رضا راد، پرستو رحمانيان، 
مشاور کارگردان : آريا آريانژاد،مهتاب نصيرپور

دستياران کارگردان: عليرضا فوالدشکن ، پديده جمال ها
مجري طرح: اشکان خطيبي

عکس: احسان نقابت.
کشور: ايران-کانادا
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The old habit of all the inhabitants of the pal-
ace in a frame for starting to walk. This ritual 
is repeated several times each day and ..
Homayun Ghanizadeh
Was born in1980intehran. He holds BA in the-
ater directing. Some of his works: Dedalus and 
Icarus, Agamemnon, Caligula, Antigone
Company : R.A.A.A.M (ESTONIA)
Our group of "1313note8
writer and director: Homayun Ghanizadeh
general manager: Märt Meos        
 Cast: Külli Reinumägi, Elina Reinold, Raivo 
Tamm ,Margus Prangel, Egon Nuter      
  light designer: Märt Sell 
sound designer: Liisa Hirsch 
 perfomance manager : Kristin Viljamaa    
subtitles: Allan Kaldoja
Representative in Tehran: Pooya Monshiza-
deh 

 
 
 

نام گروه: کمپانی رام
 نويسنده وکارگردان: همايون غنی زاده

 بازيگران: الينا رينورد،کولی رينوماگی، مارگوس پرانگل، ايگلون نوتر، رايوو تام
مديرگروه: مارتس نئوس

مدير اجرا: کريستين ويلياما
طراح نور: ملت سل
موسيقی: ليزا هرس

زيرنويس: آلن کالدويا
نماينده گروه درايران: پويا منشی زاده

همايون غنی زاده
نويســنده، طراح و کارگردان متولد1359تهران، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی است. 
او کارگردانــی نمايش های ددالوس و ايکاروس، آگاممنون، کاليگوال، آنتيگونه و.. را د رپرونده 

کاری خود دارد. 

طبق عادت قديمی تمام ســاکنان قصر در يک چهار ضلعی در جهت های مختلف شروع به راه 
رفتن می کنند. اين مراسم هر روز چند بار تکرار می شود و...

کار مشترک ايران و استونی

1313note8
 سیزده سیزده تبصره8
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Playwriting Section

دراتاق بازجويــی يک کالنتری، مردی متهم به 
قتل همسرش اســت. او منکر اين قتل است. با 
ورود پدرمقتول بازجويی ادامه پيدا می کند. اما 

در نهايت اثری از جسد يا زن پيدا نمی شود. 
نويسنده: افسانه شکاری

افسانه شکاری
متولد1356تهران، دارای مدرک کارشناسی 
زمين شناسی است. وی طراح، گريمورسينما 
و تئاتر است و ازسال1387، تهيه و توليدبرنامه 

ريز تئاتر بوده است.

کتی و پژمان پس از 8 ســال نامــزدی تمام خرج و 
مخارج عروسی اشان را خرج خريد خانه ای قديمی 
می کنند. همسايه آنها نيز زن و شوهر جوانی به نام 
دريا و ناصر هستند. دريا نقشه کش و ناصر مهندس 
است. آنها نيز خانه خود را گودبرداری کرده اند و حال 

ديوار خانه کتی و پژمان ترک خورده و....
نويسنده: وحيد جباری

 وحيد جباری
متولد 1359تهران است. وی ازسال1381فعاليت 
خــود را درعرصــه تئاترآغازکرد و ســپس حوزه 
نويســندگی ادامه داد. وی نويسندگی نمايشنامه 
هايی همچون ماه پيشونی، غيرقابل تغيير، مردی در 
اوج خوشبختی، متنت رو بذار زير پات قدت بلند شه 
و... همچنين  فيلمنامه مراسم مخدوش ،رمان اتاق 

فيزيکی و.. را د رپرونده کاری خود دارد. 

مرجــان و فرهــاد قصــد فــروش خانه 
مشترکشــان و جدايی از يکديگر را دارند. 
زوج ديگری به بهانه خريد خانه وارد خانه 

آنها می شوند و.... 
نويسنده: سعيد هاشمی پور

 سعيد هاشمی پور

متولــد 1355قــم، داراری کارشناســی 
ارشدکارگردانی نمايش است. وی از سال 
1376فعاليــت خود را در عرصه تئاتر آغاز 
کرد. او  نويسندگی نمايشنامه های بازی نا 
تمام، مجلس شهادت ظالم مظلوم و... را در 

پرونده نويسندگی خود دارد. 

درجزيره مشــکل بزرگی بوجودآمده است. تعداد 
مردگان به طرزعجيبی زياد شده و درمقابل ميزان 
زاد و ولدکاهش يافته است.»شــماره دو«که اولين 
روزکاری اش را درسرخانه جديد می گذراند،  متوجه 
اين مشکل می شود.او می خواهد موضوع را به گوش 
مسئولين جزيره برساند، اما اوضاع آنطورکه انتظار 

دارد پيش نمی رود و....
نويسنده: محسن زمانی

محسن زمانی
متولد1361اصفهان، دارای مدرک کارشناســی 
ارشد ادبيات نمايشــی از دانشگاه تهران است. وی 
نمايشنامه هايی همچون شنبه های رفتن، سبيل 
های مقــدس، لمپن های مريخــی، اينجا، برزخ، 
دومينو، خواب شيرين با سرب داغ و باروت و.. را در 

پرونده نويسندگی خود دارد. 
zamanimohsen80@gmail.com:ايميل

 مديــا همســر کنونی  بهروز بــه مالقات 
همسرسابق بهروز -مژگان- می رود و...

 نويسنده: مريم رنگرز
مريم رنگرز

مــدرک  دارای  متولد1364تهــران، 
کارشناســی گرافيک اســت. وی ازسال 

1385فعاليت خود را درعرصه نويسندگی 
آغاز کرد. وی نويســندگی داســتان های 
کوتــاه کودک بی قرار، کــودک تب زده و 
نمايشنامه هايی همچون اميرکشی، مرگ 
بين ناتوانــان و.... را در پرونده کاری خود 

دارد. 

A man is convicted of killing his wife…
Playwright: Afsaneh Shekari
Afsaneh Shekari
Born in 1977, Shekari has been active in cinema 
and theater since 2008

Kati and Pejman spend their money on the old house…
Playwright: Vahid Jabbari
Vahid Jabbari
Born in 1980, he has written plays such as Successful 
Man.

Marjan and Farhad decide to get divorced and 
sell their house… 
Playwright: Saeid Hashemipour
Saeid Hashemipour: 
Born in 1976, he holds an MA in performance. 
The Unfinished Game is among his works.

There is a problem in the island. The number of 
the dead is increasing…
Playwright: Mohsen Zamani
Mohsen Zamani: 
Born in 1982 in Isfahan, he has written plays 
such as Limbo and Domino.
 :zamanimohsen80@gmail.comE-mailا

Media, the wife of Behrouz visits his ex…
Playwright: Maryam Rangraz
Born in 1985, Rangraz has written plays such as 
Killing the Emir.

Ice Cream

Soon We Get Used to

A Documentary

Things that Remain Behind

Unfinished

 بستنی یخی

خیلی زود عادت می کنیم

یک فیلم مستند داستانی

چیزهایی که پشت درسردخانه می ماند

ناتمام

  بخش نمایشنامه نویسی 



Commemoration
بزرگداشت

انوشیروان ارجمند

فردوس کاویانی

نصرت اهلل مسعودی

ناهید مسلمی

Anoushirvan Arjmand

Ferdows Kavyani

Nosratollah Massoudi

Nahid Moslemi 
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بازيگری در خونش بود. همه معلم های مدرسه 
می دانستند و هر وقت که قرار بود کار هنری 
در مدرسه اجرا شود، حتما به انوشيروان می 
گفتند. آقای طالبيان و اقبال دو معلم مدرسه 
اش بودنــد که مثل چراغ راهنمــا راه را به او 
نشان می دادند. 15ساله بود که اولين جايزه 
بازيگری اش را به خاطر بازی در نمايش »رضا 
قلی« دريافت کرد. انوشيروان خوب انشا می 
نوشت و دســتی هم در ادبيات داشت، معلم 
های مدرسه قبولش داشــتند وجريان های 
فرهنگی و هنری مدرسه را به او می سپردند 
و او هم تالش خودش را می کرد . همين شــد 
که در دهه60 و 70 نمايشنامه هايی همچون 
شگرد آخر، ســايه ماه، ماه ميهمان شب و.. را 

نويسندگی و کارگردانی کرد. 
هدايــت درســت معلم های مدرســه باعث 
شــد تا به ســراغ بازيگری برود. اين بود که 
درســال1337درکالس های فن بيان دکتر 
فــروغ در اداره هنرهای دراماتيک شــرکت 
کرد و بــا پرويز فنی زاده، ســيروس افخمی 
و خيلی هــای ديگر همکالس شــد.  بعدها 
که ســمندريان به ايران آمــد، او هم رفت و 
در نزدش تلمــذ کرد. درســال 1347وارد 
گروههای نمايشــی حرفه ای شد. حاال وقتی 
ســريال های موفق تلوزيون همچون روزی 
روزگاری، امــام علی)ع(، تفنگ ســرپر، فرار 
بزرگ، سايه سکوت، ميعاد در سپيده دم و...
را بــه ياد می آوری ، چهره او هم يادآوری می 
شــود. اما او در دنيای بازيگــری در تئاتر هم 
فعــال بود و با بازی در نمايش های سرشــت 
دردناک زندگی، رســتم و سهراب، خورشيد 
کاروان، هرا، امشب می خوام بميرم و...خوش 
درخشيد و بارها جوايز متعدد را در جشنواره 

های مختلف کشور از آن خود کرد. 

Arjmand began his artistic activities when he was 
15. During the 1980's and 90's, he wrote and di-
rected several plays such as 'The Last Ploy', 'Moon's 
Shadow', 'Moon, the Guest of Night'. 
He has also played roles in major TV series such 
as 'Once Upon a Time', 'Imam Ali (AS)', 'A Muzzle-
Loading Rifle', and 'Rendezvous at Dawn'.  'Rostam 
and Sohrab' and 'The Sun of Caravan' are among 
his theatrical plays.

انوشیروان ارجمند

Anoushirvan
Arjmand
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می گويند بازيگران خاک صحنه می خورند. 
به جــرات می توان گفت که فردوس کاويانی 
خاک صحنه خورده اســت. نه در بزرگسالی 
که درکودکی. چهارم دبستان بود که نمايشی 
با نام»سعادت بازيافته« از تهران قرار بود13 
شب در مدرسه آنها اجرا شود. فردوس با خود 
می انديشــد چطور می تواند هر شــب بدون 
خريد بليــط اين نمايش را ببينــد. با فراش 
مدرسه صحبت می کند و قرار می شود تا هر 
شب صحنه را جارو کند و بدون بليط نمايش 
را ببيند و او هر شــب پس از اجرا صحنه تئاتر 
را جارو می کند. نمايش از شــهر کرمان می 
رود و او همان نمايــش را با بچه های کالس 
تمرين و اجرا می کند. مدير مدرسه طی يک 
نامه کتبا از او می خواهد که هنر تئاتر را ادامه 
دهــد و او ادامه می دهــد. او که در1320در 
کرمان به دنيا آمده بود، بعدها برای آموختن 
تئاتــر در کالس های حميد ســمندريان در 
اداره هنرهای دراماتيک تهران شــرکت می 
کند. بعدها بــرای تحصيل در رشــته تئاتر 
به آلمان رفت؛ امــا از تحصيل درآنجا راضی 
نبود. به ايران آمد و کارشناســی بازيگری و 
کارگردانی خود را در دانشگاه تهران به اتمام 
رساند. درسال1351وارد عرصه بازيگری در 
ســينما شد. وی  بازی در فيلم هايی همچون 
نارنجی پوش، کالنتــری غير انتفاعی، جايی 
برای زندگی، سگ کشی، ميکس، جنگجوی 
پيــروز، اصحاب کهف، ســفر پرماجرا، دل و 
دشــنه، هامون، اجاره نشين ها و....همچنين 
تله تئاتــر پرواز از فراز چراغ برق، فيزيکدانها، 
شيطان در تاريکی و.. نمايش های صحنه ای 
جزيره، شب روی سنگفرش خيس، باغ آلبالو، 
ترس ونکبت رايش ســوم، تابستان، سهراب، 
اسب، سنجاقک، انســان و حيوانف کاليگوال 
و... را هميشــه در خاطرات ســال های دور و 

نزديک خود مرور می کند.  

Kavyani was born in 1941 in Kerman. He attended 
theater educational courses by the late Hamid 
Samandarian. And, then went to Germany to con-
tinue his studies. Later, he returned home and was 
graduated in acting and directing from Tehran Uni-
versity. He has played memorable roles in movies 
such as ‘Hamoun’, directed by Dariush Mehrjui. ‘The 
Cherry Orchard’ and ‘Stone on the Wet Asphalt’ are 
among his theatrical plays.

Ferdows
Kavyani

فردوس کاویانی
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اولين صفحه دفتر زندگی اش درسال1332در 
خرم آباد ورق خورد. همان روز پشــت پلک 
هايش با هر قطره اشــک، تفســير تازه ای از 
جهان را در قالب شــعر آموخــت که بعدتر 
دفتر اشعارش منتشر شــد . همين است که 
ناخودآگاه می گويم»جنون که در نمی زند، 
عزيز دلــم«. آری اين هم نام يکــی از دفتر 
اشعارش است. حيف که اين سفر ،در انتهای 
هيچ به پايان نمی رســد، چقدر شبيه هم اند 
اين دوستت دارم ها، کی بر می گردی پارميدا، 
شمايل گردان، بوی دست حوا و... اوراق دفتر 
شاعری او هســتند. بعد هم دنيای شعر ديگر 
جوابگوی روح پرتالطمش نبود و سر از دنيای 
تئاتــر درآورد وبی خودانــه در دنيای تئاتر 
گمگشــته شــد. ورق های دفتر زندگی اش 
در تئاتر را زير لب زمزمه می کنم. نويســنده 
وکارگــردان نمايش های فــراری، ديروزنه 
امروز، وقتی کــه گياهان گريــه می کنند، 
صدای سيمرغ، ضبط صوت و... کارگردانی در 
پوست شير، خواستگاری، مضرات دخانيات، 
پيچک سوخته، خداحافظ، ديب، مامور، بچه 
تابستان و.... به همين هم خالصه نشد و رفت 
و بازيگر نيز شد. بازی در نمايش های آنجا که 
ماهی ها ســنگ می شوند، آی باکاله، آی بی 
کاله، معدنچيان، يــک پيراهن و يک ويلون، 
کوله بار و... چند ورق ديگر از دفتر زندگی اش 
هستند و هنوز دفترش را از پشت اشک های 

هنرش در زير پلک هايش زمزمه می کند:
پارميدا!

اکنون که هيچ ستاره ای
برتاب بريده ی موج های زاينده رود ِکل نمی 

کشد
من کوژتر ازاين طاق ها
وطنم را گريه می کنم Nosratollah

Massoudi

نصرت اهلل مسعودی

Massoudi is a poet, author and theater director. 
‘The Smell of Eve’s Hand’ and ‘I Love You’ are among 
his poems. He has written and directed plays such 
as ‘Runaway’, ‘Not Yesterday, Today’, ‘When Plants 
Cry’, ‘The Sound of Simorgh’. He has also played 
roles in ‘Fish Become Stone’, ‘Miners’, ‘A Shirt and 
a Violin’.  
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بازی کردن درنقش يک کارمند وترجمه کردن ديگر 
برايش قابل تحمل نبود. می خواست زندگی اش را 
جور ديگری بازی کند. او که درسال1359کارشناس 
زبان انگليسی و تاريخ فرهنگ تطبيقی را تمام کرده 
بود. حاال می خواست سوار بر بالون بازيگری به دنيای 
ديگری سفر کند. برای همين هم استعفا داد و بازی 
تازه ای را در زندگيــش آغازکرد. بازی بازيگر بودن. 
درسال 1370 رفت و در تنها آموزشگاه بازيگری وقت 
يعنی آناهيتا نام نويســی کرد و بازيگری را آموخت. 
پيش از آن با رکن الدين خســروی و مهين اسکويی 
آشــنا شــده بود. زيرا در دوران تحصيل دردانشگاه 
در نمايش»ديکتــه و زاويه«بازيگری را تجربه کرده 
بود. حاال که ســوار بر بالون بازيگری در آسمان تئاتر 
پرواز می کرد؛ دلش آرام گرفته بود. الحق خوب هم 
بازی می کرد. بازی در نمايش های مريم و مرداويج، 
مده آ، ســيمرغ، بهرام چوبينه، زنــان صبرا، مردان 
شتيال، جنايات و مکافات، حوالی کافه شوکا، هفت 
قبيله گمشــده، وقت خواب ماهی ها، زائر، گل های 
شــمعدانی، تنها راه ممکن، آسيه، ســه روز ابدی، 
کوکوی کبوتران حرم، دنيای زنان، زنان فضل فروش 
و...را بازی کرد. در دنيايی سينما و تلوزيون هم بازی 
داشت از جمله چهار فصل، روايت های ناتمام، زندان 
زنان، دختری از آســمان، فروغ بی پايان، مجموعه 
تلوزيونی قند پارسی، پايان بازی، حلقه سبز، دختران 

و... را در پرونده بازيگری اش جمع کرده بود.
 حاال فقط می خواســت از خودش فرزندی داشته 
باشد. او که خود درسال1334چشم بر جهان گشوده 
بود، می خواســت تبلور خودش را درچشــم های 
ديگری ببيند. برای همين هم در 34سالگی ازدواج 
کرد وحاصل اين ازدواج خلــق بازيگرتازه ای بود با 

پوست و گوشت و استخوان!
آری شيوا خليق. اين تنها فرزند ناهيد مسلمی، قلبش 
را آرام می کرد.مسلمی به بازيگر بودن او هم می باليد.  
بازيگری که در بازی زندگــی اش، بازيگرتازه ای را 
پرداخته بود و اين بازی  ادامه دارد و آرزويمان همين 

است بازی اش درصحنه زندگی پايدار بماند! 

Moslemi is a graduate of English language and his-
tory of comparative culture. She has played roles 
in theatrical performances such as ‘Maryam and 
Mardavij’, ‘Medea’, ‘Women of Sabra, Men of Sha-
tila’, ‘Crime and Punishment’, ‘Seven Lost Tribes’, 
‘The Fish Sleep Time’, ‘Geraniums’. She has also 
acted in TV and cinema productions such as ‘Un-
finished Narratives’, ‘The Green Ring’, ‘The Persian 
Sugar’ and ‘Girls’.

ناهید مسلمی

Nahid
Moslemi 
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Radio Drama Section بخش رادیو تئاتر

Playwright: Hamzeh Mohammad Ali 
Director: Mehdi NaminiMoqaddam
Producer: Jaleh Mohammad Ali

Playwright: AyyoubAqakhani
Director: Reza Dadashi
Producer: Reza Dadashi

Playwright:PayamSaeidi
Director: Maryam Zarei
Producer:Meysam Haji Alikhani

Tonight, You Don’t Sleep on Time, 
Roosters?

Vampire

Full

FM Frequency, 109 MHz

The Little Jinn in Empty 
Chamber

In Darkness

Playwright and director: AmmarKhati
Producer: AmmarKhati

Playwright: Mehdi Koushki
Director: Reza Baharvand

Playwright: Ali Joulaei
Director: SaeidQarzi
Producer: Jaleh Mohammad Ali

امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس 

خون آشام

سیر

پست روی موج اف ام ردیف 109 مگاهرتز

جن بچه درحجله عریان

درتاریکی

موضوع: طنز- رفتار های اجتماعی 
نويسنده: حمزه محمد علی 

کارگردان: مهدی نمينی مقدم 
صدابردار: علی حاجی نوروزی

بازيگر نقش اول مرد: مهدی طهماسبی

تنظيم کننده راديويی: حمزه محمد علی
تهيه کننده: ژاله محمد علی

افکتور: نرگس موسی پور
بازيگر نقش اول زن: نوشين حسن زاده 

مدت زمان: 37 دقيقه

نويسنده: ايوب آقاخانی
کارگردان: رضا داداشی

صدابردار: اصغر خدابنده
بازيگر نقش اول مرد: عماد رسولی

تهيه کننده: رضا داداشی

افکتور: اصغر خدابنده 
بازيگــر نقــش اول زن: ســحر حاج 

آغاسی
مدت زمان 40 دقيقه

نويسنده: پيام سعيدی 
کارگردان: مريم زارعی
صدابردار: آيدين الفت

بازيگر نقش اول مرد: سينا باالهنگ

تنظيم کننده راديويی: پيام سعيدی
تهيه کننده: ميثم حاجی عليخانی

افکتور: سعيد نعمتيان
مدت زمان: 45 دقيقه

موضوع: اجتماعی
نويسنده: عمار خطی

کارگردان: عمار خطی
صدابردار: علی حاجی نوروزی 

بازيگر اول نقش مرد: امير زنده دالن

تنظيم کننده راديويی: عمار خطی
تهيه کننده: عمار خطی 
افکتور: نرگس موسی پور

بازيگر نقش اول زن: نگين خواجه نصير
مدت زمان: 26 دقيقه و 56 ثانيه

نويسنده:  مهدی کوشکی
کارگردان: رضابهاروند

مشاورفنی :علی مستعلی
بازيگران:

نيايش بهمنيه
مهنازکرباسچيان

مجيدنوروزی

ايمان اصفهانی
اميرحسين آقايی

موسيقی : اميرحسينجم
طراح صحنه : سمانه دلشاد

طراح لباس : مهساخسروسرشکی
تنظيم برای راديو: رضابهاروند

افکتور: سعيدنعمتيان

نويسنده: علی  جواليی
کارگردان: سعيد قرضی 

صدابردار: علی حاج نوروزی
بازيگر نقش اول مرد: نورالدين جواديان

تنظيم کننده راديويی: علی جواليی

تهيه کننده: ژاله محمد علی
افکتور: نرگس موسی پور

بازيگر نقش اول زن: سعيده فرضی
مدت زمان: 34 دقيقه و ده ثانيه 
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Playwright: MaralTaqvaei
Director: FaeqehSalehian
Producer: PayamRafiei

Playwright and director:Mehdi Shahdad
Producer: Zahra Fadaei

Director: RahmanQadami

Tender-Hearted

Puppeteer

Current Under the Water

The Wall

Photo of the Precious Event

That Man Came

Playwright: Kalate
Director: ArmanGhaffarian
Producer:Mohsen Javaheri

Playwright: Mohammad Mosavat
Director: PeymanQaribpanah
Producer:DariushShahbazi

Director: RahmanQadami
Time: 25 min

دل نازک

لعبت باز

جریان زیر آب 

دیوار

عکس اتفاق عزیز

آن مرد آمد

نويسنده: مارال تقوايی
کارگردان: فائقه صالحيان

صدابردار: علی حاجی نوروزی
بازيگر نقش اول مرد: حيدر رحيمی 

تهيه کننده: پيام رفيعی 
افکتور: صنم صالحی

بازيگر نقش اول زن: مينا پناهی 
مدت زمان: 15 دقيقه

نويسنده و کارگردان: مهدی شهداد
صدابردار: عليرضا محمدی

بازيگر نقش اول مرد: محسن دليران 
تنظيم کننده راديويی: مهدی شهداد

تهيه کننده: زهرا فدايی
افکتور: مسعود نصيريان

بازيگر نقش اول زن: ويکتوريا براری
مدت زمان: 30 دقيقه

کارگردان: محسن بهرامی
تهيه کننده:  ژاله محمد علي

زمان: 35 دقيقه

کارگردان: آرمان غفاريان
صدابردار: پيروز صدرايی

بازيگر نقش اول مرد: حامد نصر آباديان
تنظيم کننده راديويی: معصومه عزيز محمدی

تهيه کننده: محسن جواهری

افکتور: نرگس موسی پور
بازيگر نقش اول زن: 

نگين خواجه نصير
مدت زمان: 22دقيقه

نويسنده: محمد مساوات 
کارگردان: پيمان قريب پناه 

صدابردار: پيروز صدرايی
بازيگر نقش اول مرد: احمد ايرانيخواه، بهرام 

سوری نژاد

تنظيم کننده راديويی: پيمان قريب پناه 
تهيه کننده: داريوش شهبازی

افکتور: نرگس موسی پور 
بازيگر نقش اول زن: ويداشهشهانی

اجراهای دوم 

کارگردان: رحمان قدمی 
تهيه کننده:بهرام دارابي

مرکز مازندران

زمان 25 دقيقه



166The 32 nd Fadjr International Theater Festival
ســی و دومــــــین جشـــــــنواره بین المللـــــی تئاتر فجر

41 Selected Photographers

Artur Ghukasyan.1972
1992 – Graduated from Yerevan State Institute of Theatre 
and Fine Arts (acting course). Studied Arts Management and 
Cultural Policy at City University and Institute of Contem-
porary Art (London) in 1998, Amsterdam University in1999 
and Saltsburg Academy of Arts Management and Media in 
2001. From 2003 the founder and president of HIGH FEST 
International Performing Arts Festival (annual in October in 
Yerevan, Armenia). From 2006 HIGH FEST is announced as a 
main festival in the countries of former USSR countries (ex-
cept of Moscow). From 2002 – teaching arts management 
and cultural policy in Yerevan State Institute of Theatre and 
Cinema. From 2011 Head of Arts Management and Cultural 
Policy Dept. From 2006 invited professor at London Metro-
politan University. 

Lorenzo Barello
Graduated at the University of Torino in Literature 
and Philosophy, he works in the cultural sector since 
2000. During his first years of work, he collaborated 
with the Biennial of Emerging Artists (BIG) and, as a 
freelance, for the cultural pages of the newspaper 
La Repubblica. Since 2004 he works permanently 
for the Teatro Stabile of Torino, where, as project 
manager, he organized the International Theatre Fes-
tival Prospettiva and he led few European cooperation 
projects. 

Levon Haftvan 
 Levon Haftvan, artistic director of Lemaz Produc-
tions & Artists Management, is  a stage director, 
actor, dramaturg and  producer from Canada. He 
works with various International performing arts 
festivals,markets and venues as artistic adviser, 
promoter and juror (Fadjr,TransAmeriques, Sibiu, 
Dora Awards,CINARS&…). Haftvan holds directing de-
grees from University of Tehran and Russian Academy 
of Theatrical Arts.  He is fluent in Farsi,Armenian,Russian 
and English languages.
 As a screen actor, Levon made his major breakthrough in 
the lead parts of two Iranian controversial movies in 2012-
13: "Parviz" (dir: Majid Barzegar) and "Fat Shaker" (dir: Mo-
hammad Shirvani)

Levan Khetaguri
Levan Khetaguri graduated from Shota Rustaveli Geor-
gian State University of Theatre and Film in 1986. 
In 1990 graduated from Moscow GITIS high school, 
Foreign Theatre Department and received Ph D in 
Arts  Science. In 1996-1997 he undertook Amster-
dam Summer University courses on Cultural Man-
agement and in 2007 course in Cultural Policy at the 
Central European University. 
Levan Khetaguri is a president of Stichting Caucasus 
Foundation /The Netherlands/. Since 1997 Secretary Gen-
eral of ITI Georgian National Center and Director of the Euro-
pean Theatre Research Institute in Georgia. Member of FIRT. 
1997 Member of Gulliver /European Intellectuals Network/. 
Since 1981 author over 80 publications /editor and transla-
tor/ in the magazines and newspapers (Georgian, Russian, 
English, Azerbaijanian, Slovak , Polish, German, etc). Author 
of more than 15 book ,…. 

بازار تئاتر
بازار تئاتر فرصتی برای ارتباط هنرمندان ايران وبا هنرمندان سراسر دنيا است که 
هر ســال باحضور مهم ترين شرکت کنندگان تئاتر در جشنواره بين المللی تئاتر 
فجر صورت می گيرد. امسال نيز همچون ســالهای گذشته گروههای مختلفی 
ازسراســردنيا دربخش بازارســی و دومين جشــنواره تئاتر فجر شرکت کردند. 

اسامی گروهها به شرح زير است: 
لورنزو بارلو ازکشــور ايتاليا)مديرهنری وبرنامه ريزتئاتر استبيلو(، توبياس ويت 
ازکمپانی شابونه ازکشورآلمان)مديراجرايی کمپانی شابونه به همراه فيليستين 
پونه)دستيارکارگردان، سيلويا هازار ازکشورمجارستان)مديرهنری گروه مانا(، 
اسرافيل اسرافيلوف ازکشــورآذربايجان)مدير تئاترآکادميک ملی آذربايجان(، 
ناتاشــا ونت وســتند ازکشــور هلند) مدير هنری جشــنواره دنسينگ آن دی 
ايج، آرتور قوکاســيان از کشــور ارمنستان ) مديرفســتيوال هايفست(، يوگنی 
پودپوموگوا از کشورارمنستان)مديرهنری جشنواره هايفست(،لوان خاتاگوری 
ازکشورگرجستان)مدير جشنواره گيفت(، ژان گوسن ازکشوربلژيک)مديرِکی 
وی سی بروکســل(، بريژيت فورل ازکشــور اتريش  )مديرفست اشپل هاوس 

ســنت پولتن(، انميک کورنتيس ازکشــورهلند)مدير برنامه جشنواره 
هلند(،تاتيانا تی خونوتک ازکشــور روســيه)منتقد و برگزارکننده 
جشــنواره تئاترسيبری(، لون هافت ون از کشور کانادا ) مديرهنری 

گروه لماز(،  ماريا ليسن ازکشور اتريش) مديرجشنواره وين( 
رزومه برخی از مديران شرکت کنندگان بين المللی در بخش بازار

گروههای شرکت کننده در بخش بازار تئاتر 

Natasja van ’t Westende
Natasja van ’t Westende is direc-

tor of Dancing on the Edge, an 
organization that presents and 

promotes contemporary Middle 
Eastern/North African arts and cul-

ture. Dancing on the Edge collaborates 
with a wide range of partner organiza-
tions in order to stimulate mutual artistic 
exchange, provide development and perfor-
mance opportunities for artists, and to challenge 
existing conceptions and stereotypes. 

While the high point of the activities is a biennial 
festival held in The Netherlands, Dancing on the 

Edge also arranges performance tours, train-
ing programs, workshops, artistic residencies, 
co-productions, educational programs, films 
screenings, symposiums, debates and other 
activities. These take place both in The Nether-

lands and in the MENA region.See: www.dancin-
gonttheedge.nl

Van ‘t Westendeis also director of West-End-Art and 
works as arts/cultural manager, programmer/curator, re-
searcher, writer of (strategic) project plans, concept devel-
oper, and fundraiser. She is a cultural anthropologist and has 
done research about music/dance, gender and Islam in Su-
dan. She was also curator of The Other Sudan: Arts Festival 
2009 and has set up and run youth and education programs 
for War Child in that country. 
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Poster and Photo Section بخش پوستر و عکس جشنواره

هيئت داوران بخش پوســتر سی  و  دومين جشنواره تئاتر فجر، 65 اثر را از ميان 162 طرح 
رسيده از 64 گرافيست برای شرکت در بخش نمايشگاه اين جشنواره معرفی کردند. 

اين نمايشــگاه همزمان با جشنواره برگزار می شود و آثار 37 گرافيست برگزيده در آن به 
نمايش درمی آيد. داوری اين آثار از سوی فرزاد اديبی، مهنوش مشيری و امير اسمی انجام 

شد. اسامی گرافيست های راه يافته به بخش نمايشگاه اين جشنواره به شرح زير است: 
 شــکوه احمدی، ايمان ارضی، محمد افشار، ارسالن آقاخانی، عليرضا الهی، رضا باباجانی، 
آرش بدرطالعی، صالح تســبيحی، پژمان تک دهقــان، آرش تنهايی، مازيار تهرانی، ايليا 
تهمتنی، محســن جعفری، اليــاس جهانيان، بهراد جوانبخت، رســول حق جو، بهارک 
حقوقی، ميثم نامدار، مهدی رايگانی، مسعود زمانی، سعيد شکرنيا، مجيد شيرزاده، بابک 
صفری، کارنگ طياری، مهدی فاتحی، محمدرضا فراهانی، اشکان قازانچايی، منصوره قره 
داغــی، ميالد قليچ، مازيار قنبری، کمال کچوئيان، پرناز کريمی، ســهيل مجتبوی، علی 

معتمديان، عاطفه ملکی جو، خيام مويدی و سرور يزدی.

41 عکاس با65 اثر به نمايشــگاه بخش عکس سی ودومين جشنواره بين الملل تئاتر فجر 
راه يافتند.

 حســن طاهری، شــراره ســامعی، ســعيد اردکانی مقدم، نيلوفر بغالنی، محمد مهدی 
کرباســيه، مهناز ميناوند، فرناز مطلوبی، پيمان ايروانی، عليرضا متوليان، الهام محمودی 
فراهانی، هانا حوايی نســب، ليال طاهری راد، صنم توکلی، آوا کيايی، سينا عدلی اردبيلی، 
مهســا صفاری پور، بيتا دهقان زاده، ســيد روزبه فوالدی بروجردی، پريناز آل آقا، ساده 
سرلک، اعظم شادپور، کيارش مسيبی، تينا دلنوازی، حميد مهدوی، مصطفی پيرهادی، 
مونا تهرانی مويد، يلدا محمدی، سيامک زمردی مطلق، ماندانا عضد آزاد، مهدی حسنی، 
رضا قاســمی زرنوشــه، حانيه زاهد، آرزو آزادپور، محمد وفايی، عمــاد دولتی، مونا صدر 
فريدپور، ابراهيم سيسان، خشايار حسامی، بابک برزويه، مصطفی کاظمی مطلق و مهدی 

مصباحی، برگزيدگان اين بخش هستند.

The selection board of the poster section of the 
32nd Fadjr International Theater Festival has 
chosen 65 works, out of 162 entries to be put 
on show in an exhibition.
The exhibit, being held concurrent with the gala, 
will put on display works by 37 top graphic art-
ists. FarzadAdibi, MehrnoushMoshiri and Amir 
Qasemi selected the works during a session at 
Vahdat Hall in late December. Selected artists 
will be awarded at the event's closing ceremo-
ny. Below is a list of the names of the artists:
ShokouhAhmadi, ImanArzi, Mohammad Afshar, 
ArsalanAqajani, AlirezaElahi, Reza Babajani, 
ArashBadr-Talei, SalehTasbihi, PejmanTak-De-
hqan, ArashTanhaei, MazyarTehrani, Ilia Taha-
mtani, Mohsen Jafari, Elias Jahanian, Behrad-
Javanbakht, RasoulHaqjou, BaharakHoqouqi, 
MesyamNamdar, Mehdi Rayegani, MassoudZa-
mani, SaeidShokrnia, MajidShirzadeh, Babak 
Safari, Mehdi Fatehi, Mohammad Reza Farah-
ani, AshkanQazanchian,MansourehQaradagh
i, MiladQilich,MazyarQanbari, KamalKachouian, 
ParnazKarimi, SoheilMojtabavi, Ali Motamedian, 
AtefehMalekijou, KhayyamMoayyedi and So-
rourYazdi.

Forty-one artists with 65 works were select-
ed for the photo section of the 32nd Fadjr 
International Theater Festival. They are: 
Hassan Taheri, ShararehSamei, SaeidArda-
kaniMoqaddam, NiloufarBoghlani, Moham-
mad MehdiKarbasieh, MahnazMinavand, 
FarnazMatloubi, PeymanIravani, Alireza-
Motevallian, ElhamMahmoudiFarahani, Hana 
HavaeiNassab, Leila Taheri Rad, SanamTa-
vakkoli, Ava Kiaei, SinaAdliArdabili, Mah-
saSaffaripour, BitaDehqanzadeh, Seyye-
dRouzbehFouladiBoroujerdi, Parinaz Al-e 
Aqa, SadehSarlak, AzamShadpour, Kiarash-
Mosibi, TinaDelnavazi, Hamid Mahdavi, Mo-
stafaPirhadi, Mona TehraniMoayyed, Yal-
daMohammadi, SiamakZomorrodiMotlaq, 
MandanaAzod Azad, Mehdi Hassani, Reza Qas-
semiZarnousheh, HaniehZahed, ArezouAzad-
pour, Mohammad Vafaei, EmadDolati, Mona 
Sadr Faridpour,EbrahimSisan, KhashayarHe-
sami, BabakBorzouyeh, MostafaKazemiMot-
laq and Mehdi Mesbahi.
Selected works will be show in a group exhi-
bition concurrent with the festival.

64 Selected Graphic Artists

41 Selected Photographers

64 گرافیست

41 عکاس منتخب
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فجر استانی 
ســی و دومين جشــنواره بين المللی تئاتر فجر از 24 دی ماه  با برپايی 
مراسم افتتاحييه در کيش شروع اجراهای فجر استانی را جشن گرفت. 
در اين دوره 5 اســتان ميزبان فجر اســتانی بودند. عالوه بر پنج استان 
گلستان، البرز، لرستان، خراسان رضوی و خوزستان، مناطق آزاد کيش 

و اروند ميزبان تئاتر فجر بودند. 
مراســم افتتاحيــه به مدت 120 دقيقه در ســالن خليــج فارس مرکز 
همايش های بين المللی کيش آغاز شد و9 گروه نمايشی شامل سه گروه 
در بخش آيينی، سه گروه در بخش صحنه ای و سه گروه در بخش ميدانی 

با شرکت در اين جشنواره هنرنمايی کردند. 
در اين دوره از جشنواره آثار کشورهايی نظير ارمنستان،کانادا،مجارستان 
و هند در بخش فجر اســتانی جشنواره تئاتر فجر حضور داشتند و عالوه 
برآن آثاری از بخش های مختلف نظير مناطق، نسل نو، چشم انداز، مرور 

و ميهمان نيز در بخش فجر استانی به اجرا درآمد.
هنرمندان شــاخص و فعــال تئاتر در 50 ســال گذشــته نظير داوود 
رشــيدی،علی نصيريان،جمشــيد مشــايخی، پری صابری، داريوش 
مودبيان و... همراه با علی مرادخانی معاون هنری وزير، حســين طاهری 
مدير کل هنرهای نمايشــی و معاونان و مشاوران حوزه تئاتر در مراسم 

افتتاحيه جشنواره بين المللی تئاتر فجر حضور داشتند
اجرای بخشــی از نمايش »از اســتخوان خالی شــدم« به نويسندگی و 
کارگردانی ابراهيم پشــت کوهی محصول مشترک ايران و مجارستان و 
هندو اجرای قطعات نمايشی، اجرای موسيقی و پخش تيزر جشنواره از 

ديگر آيتم های اين مراسم افتتاحييه در کيش بود.
تعامل و همکاری مابين ســازمان منطقــه آزاد کيش و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از مهمترين نکات قابل اشاره در افتتاحييه امسال و مراسم 

فجر استانی به شمار می رود. 

Provincial Section of the 32nd Fadjr International 
Theater Festival
The 32nd Fadjr International Theater Festival was 
inaugurated in Kish Island on January 14.
This year, five provinces hosted the provincial sec-
tion of the festival. These were Golestan, Alborz, 
Lorestan, Khorasan Razavi and Khuzestan prov-
inces. Kish Free Zone and Arvand also hosted the 
gala.
The 120-minute opening ceremony was held at 
the Persian Gulf Hall of Kish International Congress 
Center. Nine troupes in three sections of ritual, 
street and open theater performed at the gala.
Armenia, Canada, Hungary and India were among 
the guest participants of the provincial section. 
This section also hosted works from the event's 
other categories, including the Regions, New Gen-
eration, Perspective, Review and Guest.
Veteran theater artists such as Davoud Rashidi, Ali 
Nassirian, Jamshid Mashayekhi, Pari Saberi, Dariush 
Moaddabian as well as Ali Moradkhani, deputy cul-
ture minister for artistic affairs, Hossein Taheri, di-
rector general of the Performing Arts Center and 
other officials attended the opening ceremony.
Parts of the play 'Emptied of Bone', an Iranian-
Hungarian project written and directed by Ebra-
him Poshtkouhi were staged on the sidelines along 
with live music performance.
Forging cooperation between Kish Free Zone Or-
ganization and Culture and Islamic Guidance Min-
istry was among the achievements of this year's 
festival. 

انتشارات جشنواره

Fajr Provincial Section                    
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ايرج راد
مديرعامل خانه تئاتر

Head of the Iranian Theater 
House: Iraj Rad 

علی منتظری
مدير فرهنگی

Cultural Director: 
Ali Montazeri

حسين قناديان
رييس سازمان بسيج هنرمندان

Head of the Artists 
Basij(volunteer forces)

Bureau: HosseinQannadian

علی مرادخانی
معاون هنری وزير

Deputy Culture and Islam-
icGuidanceMinisterfor Artis-
tic Affairs: Ali Moradkhani

ابوذرابراهيمی تركمان
رييس سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی
Head of the Islamic Culture and 
Relations Organization: AbouzarE-
brahimiTorkaman

حسين مسافر آستانه
هنرمند
Veteran Artist:
HosseinMosafer-Astaneh

جواد جباری
مديرعامل بنياد روايت
Managing Director of 
Ravayat Foundation: 
JavadJabbari

داوود رشيدی
هنرمند پيشکسوت
Veteran Artist: 
DavoudRashidi

محمد هادی ايازی
معاون امور اجتماعي و 
فرهنگی شهردار تهران
Deputy Head of Tehran 
Municipality’s Cultural Depart-
ment: Mohammad HadiAyyazi

محسن مومنی
رييس حوزه هنری

Head of Arts Bureau: Mohsen 
Momeni

قادر آشنا
دبير جشنواره

Festival’s Secretary: 
QaderAshena

رمضان موسوی مقدم
قائم مقام سازمان صداوسيما

DeputyHeadof theIslamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB): Rame-

zanMousaviMoqaddam

سعيد كشن فالح
رييس دانشگاه هنر 

Dean of Arts University: 
SaeidKashan-Fallah

اسماعيل عالی زاد
Esmaeil Aali-zad

شورای سیاستگذاری 
جشنواره
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ابراهيم گله دار زاده
مدير عامل انجمن هنرهای نمايشی ايران
Managing Director of the Ira-
nian Association of Performing 
Arts: Ebrahim Galehdar-Zadeh 

مهدی شفيعی
مدير اجرايی

  Executive director: 
Mehdi Shafie  

پيمان شريعتی
 مدير روابط عمومی

Director of Public Rela-
tions: Peyman Shariati

مهدی حاجيان
 مدير دبير خانه

Director of Secretariat: 
Mehdi Hajian

ايوب آقاخانی
مدير بخش راديو تئاتر
Director of Radio-

Theater Section: 
Ayyoub Aqakhani

اتابک نادری
مدير تشريفات وامور  

-Theater Halls Coordiتاالرهای جشنواره
nator: Atabak Naderi

وحيد لک
مدير بخش استانی

Director of Provin-
cial Section: Vahid 

Lak 

 حسن جودكی
مدير سامانه فروش بليط

Ticket Sale Direc-
tor: Hassan Joudaki

داور برقه نمينی
مدير تشريفات بين الملل

International 
Services: Davar 
Borqeh Namini

 حسن عرب سرخی
مدير حراست 

Protection Affairs: 
Hassan Arab-Sorkhi

علی اكبر طرخان
 مدير امور بين الملل
Director of Inter-
national Affairs: 
Ali Akbar Tarkhan

جواد رمضانی
مدير هماهنگی 
Coordinator:
Javad Ramezani

محمد رضا الوند
 مدير نظارت و ارزشيابی
Director of Supervision 
and Evaluation: Mo-
hammad Reza Alvand

جواد مستخدمی
مدير پشتيبانی
Logistics: Javad Mo-
stakhdemi

شهرام نوشير
مدير بخش خيابانی 

Director of Street 
Theater Section: 
Shahram Noshir

ابراهيم حسينی
مدير بخش عکس و پوستر
Photo and Poster: 
Ebrahim Hosseini

قادر آشناستـاد برگـزاری جشنواره 
دبير جشنواره

  Festival secretary:
Qader Ashena

Headquarters
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با سپاس  از

دبيرخانه جشنواره فجر: 
 غزل نقدی پور- يلدا عبد اللهی – کتايون صيرفيان- محســن پوشايی-

 ســيده مريم شــفيعی – زهره غفاری – ســپهر شــريف زاده – حامد 
هوشياری – مهدی صفاری –ابوالفضل منتظر- دنيامعلی دهقان- عادل 

پور جشيره- شمس اهلل آشنود

دبيرخانه دائمی جشنواره ها:
 مجيــد داخ- رســول مهدوی نيــا- محمد حميدزاده- محمد حســن 

مسعودی- طاهرمهدوی نيا- اورنگ گچلو – علی خالقی

هماهنگی امور اداری: ليال مينايی

هماهنگی كارگاه های آموزشی:سمانه زندی نِِِِِِِِژاد

روابط عمومی 
همكاران:

 مهدی يوســفی کيا- مريم عباســپور- اکبر دانش طلب- بهنام شقاقی- 
مريم اديبی- مهدی نبی زاده

طراح و گرافيست:بهرام شادانفر

هماهنگی راديوو تلويزيون:پيمان شيخی

مسئول ستاد خبری:زهرا شايان فر

ستاد خبری:
ريحانه چراغی- ندا آل طيب- بابک احمدی- امين خرمی- آرمين موذن 

زاده – مهدی آشنا – مولود صادقی فر- مريم رودبارانی – رقيه نظری

امور بين الملل
مسئول هماهنگی گروه های خارجی:  سحر ابراهيمی

هماهنگی مهمانان بازار تئاتر: کامليا غزلی

همكاران بين الملل:
 مســعود داراب- مژگان وکيلی آذر- مهناز عبد بهزاد- موسی رمضانی- 

قربانعلی شيرازی

هماهنگی تئاتراستان ها:
حسن رونده- فاطمه عزتی نژاد- عباس شاه محمدزاده- محسن سراجی- 

کيوان نخعی- جليل رفيعی- فرمان جعفری

شورای ارزشيابی و نظارت:
مژگان رحيمی- عباس شاه محمدزاده – هادی حوری- يداهلل وفاداری- 
حسين پرســتار- ايرج افشــاری اصل- عليرضا مصلح تهرانی- عليرضا 
استادی-علی اکبر اميرآتشــانی- اصغر خليلی- حجت سيد عليخانی- 
 ميرعليرضادريابيگــی- محمدحســين قائــد رحمت- عرفــان ناظر-
 رضــا جعفرمدار- علــی يارملک- تقی نورش- ســعد اهلل آريافر- مازيار 

قلمی- علی عليزاده

انتشارات:
عليرضالطفعلی-  شيرين رضائيان-   شيماتجلی-  ناصرخالدی

دفتر مديريت هنرهای نمايشی:
فرزانه صابری- عباس طاهری- باقر پيرزاد- علی جعفری

 مهدی خدابنده لو

طرح و برنامه هنرهای نمايشی:
علی خوش منش- گلناز آغاز- نگين صادقی پور

دبيرخانه هنرهای نمايشی:
ليال پاشاپور- محمود مغاره ای- منير شيخ الطايفه- شکوفه امينی

مژگان هاشمی اصل- زهرا ياقوتی- داوود قطاعی

انجمن هنرهای نمايشی:
ســيد نويد حسينی- الهام يعقوبی-  محبوبه باباخانی- صغری عسگری- 

افشين قوخوردی

سامانه فروش الكترونيكی بليط:سايت ققنوس) ايران کنسرت(

طراحی جدول اجراها:مسعود نوروزی

و با سپاس ويژه از:
مديريت و کارکنان؛

مجموعه تئاتر شهر- تماشاخانه ســنگلچ- تاالر هنر- اداره برنامه های 
تئاتــر و خانه نمايش- بنيــاد فرهنگی هنری رودکــی – تاالر وحدت 
– تاالر حافظ – تاالر فردوســی- خانه هنرمندان ايران – تماشــاخانه 
ايرانشــهر – حراســت معاونت هنری- ســايت ايران تئاتر- آموزشگاه 
سه نقطه – آموزشگاه مان – تماشــاخانه آو – سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری- سازمان منطقه آزاد کيش – مرکز هنرهای نمايشی راديو- 
راديــو نمايش- روابط عمومی معاونت امور هنــری- و تمامی همکاران 

ساعی اداره کل هنرهای نمايشی


